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de Constituição e Justiça na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da
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Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

05.06.2013 188

22.05.2013 9ª Reunião Ordinária da Comissão

do Trabalho, da Previdência e

da Ação Social na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª
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de Fiscalização Financeira e
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22.05.2013 7ª Reunião Extraordinária da
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27.05.2013 5ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Educação,

Ciência e Tecnologia na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura
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27.05.2013 3ª Reunião Especial da Comissão

de Participação Popular na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura
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Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na

3ª Sessão Legislativa Ordinária
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Legislatura
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na 3ª Sessão Legislativa
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28.05.2013 6ª Reunião Extraordinária da

Comissão Extraordinária das

Águas

11.06.2013 605

28.05.2013 13ª Reunião Ordinária da Comissão

de Constituição e Justiça na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

12.06.2013 613

28.05.2013 10ª Reunião Ordinária da Comissão

de Defesa do Consumidor e do

Contribuinte na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

14.06.2013 986

28.05.2013 13ª Reunião Ordinária da Comissão

de Segurança Pública na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

14.06.2013 980

28.05.2013 10ª Reunião Ordinária da Comissão

de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

22.06.2013 1175

29.05.2013 34ª Reunião Ordinária da 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

04.06.2013 60

29.05.2013 12ª Reunião Ordinária da Comissão

de Direitos Humanos na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura
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29.05.2013 7ª Reunião Extraordinária da 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

05.06.2013 149

29.05.2013 9ª Reunião Ordinária da Comissão

de Cultura na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

06.06.2013 323

29.05.2013 10ª Reunião Ordinária da Comissão

do Trabalho, da Previdência e

da Ação Social na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

07.06.2013 452

29.05.2013 9ª Reunião Ordinária da Comissão

de Educação, Ciência e

Tecnologia na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

07.06.2013 451

29.05.2013 7ª Reunião Ordinária da Comissão

de Prevenção e Combate ao

Uso de Crack e outras Drogas

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

07.06.2013 450

29.05.2013 3ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Redação na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

07.06.2013 449

29.05.2013 11ª Reunião Ordinária da Comissão

de Fiscalização Financeira e

Orçamentária na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

12.06.2013 615
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Legislatura

29.05.2013 2ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Esporte, Lazer e

Juventude na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

12.06.2013 615

03.06.2013 25ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Direitos Humanos

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

12.06.2013 618

03.06.2013 16ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Saúde na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

12.06.2013 617

03.06.2013 8ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Transporte,

Comunicação e Obras Públicas

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

14.06.2013 986

04.06.2013 35ª Reunião Ordinária da 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

06.06.2013 243

04.06.2013 4ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Redação na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

07.06.2013 453

04.06.2013 15ª Reunião Especial da 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura -  Destinada a

Homenagear a Companhia de

07.06.2013 415



____________________________________________________________________________

Saneamento de Minas Gerais -

Copasa-MG - pelos 50 Anos de

sua Fundação

04.06.2013 17ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na

3ª Sessão Legislativa Ordinária

da  17ª Legislatura

08.06.2013 537

04.06.2013 9ª Reunião Ordinária da Comissão

de Transporte, Comunicação e

Obras Públicas na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

11.06.2013 607

04.06.2013 11ª Reunião Ordinária da Comissão

de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável

na  3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

13.06.2013 795

04.06.2013 14ª Reunião Ordinária da Comissão

de Constituição e Justiça na  3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

13.06.2013 793

04.06.2013 11ª Reunião Ordinária da Comissão

de Defesa do Consumidor e do

Contribuinte na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

14.06.2013 987

04.06.2013 17ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Saúde na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

15.06.2013 1035



____________________________________________________________________________

17ª Legislatura

04.06.2013 11ª Reunião Ordinária da Comissão

de Esporte, Lazer e Juventude

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

22.06.2013 1183

04.06.2013 14ª Reunião Ordinária da Comissão

de Segurança Pública na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

22.06.2013 1181

05.06.2013 Reunião Ordinária da 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

07.06.2013 415

05.06.2013 8ª Reunião Extraordinária da

3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

11.06.2013 545

05.06.2013 12ª Reunião Ordinária da Comissão

de Fiscalização Financeira e

Orçamentária na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

12.06.2013 624

05.06.2013 3ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Defesa dos

Direitos da Pessoa com

Deficiência na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

12.06.2013 621

05.06.2013 13ª Reunião Ordinária da Comissão

de Direitos Humanos na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

12.06.2013 619



____________________________________________________________________________

05.06.2013 6ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Prevenção e

Combate ao Uso de Crack e

outras Drogas na  3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

13.06.2013 798

05.06.2013 10ª Reunião Ordinária da Comissão

de Cultura na  3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

13.06.2013 797

05.06.2013 1ª Reunião Extraordinária da

Comissão Especial para Emitir

Parecer sobre a Indicação do

Nome do Sr. Gustavo Horta

Palhares para o Cargo de

Diretor-Geral da Agência RMBH

14.06.2013 989

05.06.2013 7ª Reunião Extraordinária da

Comissão Extraordinária das

Águas

14.06.2013 988

05.06.2013 10ª Reunião Ordinária da Comissão

de Educação, Ciência e

Tecnologia na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

22.06.2013 1186

05.06.2013 10ª Reunião Ordinária da Comissão

de Redação na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

22.06.2013 1185

06.06.2013 9ª Reunião Extraordinária da 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

07.06.2013 436



____________________________________________________________________________

17ª Legislatura

06.06.2013 36ª Reunião Ordinária da  3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

08.06.2013 483

06.06.2013 18ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na

3ª Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

14.06.2013 990

06.06.2013 7ª Reunião Ordinária da Comissão

de Participação Popular na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

22.06.2013 1195

06.06.2013 11ª Reunião Ordinária da Comissão

de Defesa dos Direitos da

Pessoa com Deficiência na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

22.06.2013 1194

06.06.2013 18ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Saúde na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

22.06.2013 1193

06.06.2013 9ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Transporte,

Comunicação e Obras Públicas

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

22.06.2013 1189

07.06.2013 3ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Defesa do

Consumidor e do Contribuinte

28.06.2013 1306



____________________________________________________________________________

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

10.06.2013 3ª Reunião Especial da Comissão

de Direitos Humanos na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

12.06.2013 623

10.06.2013 26ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Direitos Humanos

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

14.06.2013 992

10.06.2013 6ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Assuntos

Municipais e Regionalização na

3ª Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

14.06.2013 991

10.06.2013 7ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Assuntos

Municipais e Regionalização na

3ª Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

25.06.2013 1219

10.06.2013 19ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Saúde na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

28.06.2013 1308

11.06.2013 37ª Reunião Ordinária da 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

13.06.2013 685

11.06.2013 19ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na

14.06.2013 994



____________________________________________________________________________

3ª Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

11.06.2013 6ª Reunião Ordinária da Comissão

de Turismo, Indústria, Comércio

e Cooperativismo na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

22.06.2013 1205

11.06.2013 10ª Reunião Ordinária da Comissão

de Transporte, Comunicação e

Obras Públicas na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

22.06.2013 1203

11.06.2013 12ª Reunião Ordinária da Comissão

de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

22.06.2013 1202

11.06.2013 15ª Reunião Ordinária da Comissão

de Constituição e Justiça na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

22.06.2013 1199

11.06.2013 15ª Reunião Ordinária da Comissão

de Segurança Pública na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

22.06.2013 1197

12.06.2013 10ª Reunião Extraordinária da 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

14.06.2013 954

12.06.2013 38ª Reunião Ordinária da 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

14.06.2013 881



____________________________________________________________________________

17ª Legislatura

12.06.2013 1ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Turismo,

Indústria, Comércio e

Cooperativismo na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

21.06.2013 1172

12.06.2013 14ª Reunião Ordinária da Comissão

de Direitos Humanos na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

21.06.2013 1170

12.06.2013 11ª Reunião Ordinária da Comissão

de Educação, Ciência e

Tecnologia na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

22.06.2013 1208

12.06.2013 11ª Reunião Ordinária da Comissão

de Cultura na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

22.06.2013 1207

12.06.2013 6ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Educação,

Ciência e Tecnologia na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

22.06.2013 1206

12.06.2013 13ª Reunião Ordinária da Comissão

de Fiscalização Financeira e

Orçamentária na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

28.06.2013 1309



____________________________________________________________________________

13.06.2013 39ª Reunião Ordinária da 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

15.06.2013 1012

13.06.2013 17ª Reunião Especial da 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura -  Destinada a

Homenagear o Centro

Universitário de Lavras -

Unilavras - pelos 45 Anos de

sua Fundação

19.06.2013 1045

13.06.2013 20ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na

3ª Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

21.06.2013 1172

13.06.2013 8ª Reunião Ordinária da Comissão

de Participação Popular na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

22.06.2013 1210

13.06.2013 Evento Realizado na 39ª

Reunião Ordinária da 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura -  Destinada à

Realização do Ciclo de Debates

Mobilidade Urbana:

Construindo Cidades

Inteligentes

29.06.2013 1502

13.06.2013 16ª Reunião Especial da 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura -  Destinada à

29.06.2013 1433



____________________________________________________________________________

Realização do Ciclo de Debates

Mobilidade Urbana:

Construindo Cidades

Inteligentes

14.06.2013 20ª Reunião Especial da 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura -  Destinada a

Homenagear a Fundação

Hemominas, a TV Globo Minas

e a Federação Mineira de

Futebol, Idealizadores do

Projeto Torcida Doadora

19.06.2013 1056

14.06.2013 11ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Segurança

Pública na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

22.06.2013 1210

14.06.2013 19ª Reunião Especial da 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura -  Destinada à

Realização do Ciclo de Debates

Mobilidade Urbana:

Construindo Cidades

Inteligentes

29.06.2013 1635

14.06.2013 18ª Reunião Especial da 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura -  Destinada à

Realização do Ciclo de Debates

Mobilidade Urbana:

Construindo Cidades

29.06.2013 1572



____________________________________________________________________________

Inteligentes

17.06.2013 21ª Reunião Especial da 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura -  Destinada a

Homenagear o Colégio Loyola

pelos 70 Anos de sua Fundação

21.06.2013 1155

18.06.2013 40ª Reunião Ordinária da 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

20.06.2013 1089

18.06.2013 16ª Reunião Ordinária da Comissão

de Constituição e Justiça na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

26.06.2013 1223

18.06.2013 21ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na

3ª Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

29.06.2013 1701

19.06.2013 15ª Reunião Ordinária da Comissão

de Direitos Humanos na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

22.06.2013 1212

20.06.2013 Reunião Ordinária da 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

22.06.2013 1175

20.06.2013 9ª Reunião Ordinária da Comissão

de Participação Popular na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

29.06.2013 1702

25.06.2013 41ª Reunião Ordinária da 3ª 28.06.2013 1269



____________________________________________________________________________

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

25.06.2013 29ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Direitos Humanos

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

29.06.2013 1703

27.06.2013 Reunião Ordinária da 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

29.06.2013 1433



____________________________________________________________________________
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 4 DE JUNHO DE 2013

RESOLUÇÕES

RESOLUÇÃO N° 5.406, DE 3 DE JUNHO DE 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.

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 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.

Palácio da Inconfidência,  em Belo  Horizonte,  aos 3 de  junho de 2013;  224º da

Inconfidência Mineira e 191º da Independência do Brasil.

Dinis  Pinheiro,  Presidente  -  Dilzon  Melo,  1º-Secretário  -  Neider  Moreira,  2º-

Secretário.

RESOLUÇÃO N° 5.407, DE 3 DE JUNHO DE 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.

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 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.

Palácio da Inconfidência,  em Belo  Horizonte,  aos 3 de  junho 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 N° 5.408, DE 3 DE JUNHO DE 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.

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 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.

Palácio da Inconfidência,  em Belo  Horizonte,  aos 3 de  junho de 2013;  224º da

Inconfidência Mineira e 191º da Independência do Brasil.

Dinis  Pinheiro,  Presidente  -  Dilzon  Melo,  1º-Secretário  -  Neider  Moreira,  2º-

Secretário.

ATAS

ATA DA 34ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 29/5/2013

Presidência dos Deputados José Henrique e Hely Tarqüínio

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

Correspondência:  Mensagem  nº  459/2013  (encaminhando  o  Projeto  de  Lei  nº

4.124/2013),  do  Governador  do  Estado  -  Ofícios  -  2ª  Fase  (Grande Expediente):

Apresentação  de  Proposições:  Projetos  de  Lei  nºs  4.125  a  4.136/2013  -

Requerimentos  nºs  4.877  a  4.888/2013  -  Requerimentos  das  Comissões  de

Transporte  (3),  de  Participação  Popular  (3),  de  Defesa  do  Consumidor  (5),  de

Segurança Pública, de Turismo (2) e de Direitos Humanos, da Deputada Liza Prado e

dos Deputados Almir Paraca e Elismar Prado, Tadeu Martins Leite, Elismar Prado,

Anselmo  José  Domingos  e  Arlen  Santiago  -  Comunicações:  Comunicações  das

Comissões de Transporte, de Fiscalização Financeira, de Combate ao Crack e de

Cultura e dos Deputados Lafayette de Andrada, Sávio Souza Cruz,  Tiago Ulisses,
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Bosco e Duarte Bechir - Questões de ordem - 2ª Parte (Ordem do Dia):  1ª Fase:

Abertura de Inscrições - Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações -

Despacho de Requerimentos: Requerimentos da Deputada Liza Prado e do Deputado

Arlen  Santiago;  deferimento  -  Votação  de  Requerimentos:  Requerimentos  das

Comissões de Segurança Pública,  de Defesa do Consumidor  (5),  de Participação

Popular  (3),  de  Direitos  Humanos,  de  Turismo  (2)  e  de  Transporte  (3)  e  dos

Deputados Almir Paraca e Elismar Prado, Anselmo José Domingos, Elismar Prado e

Tadeu Martins  Leite;  aprovação  -  2ª  Fase:  Discussão e  Votação  de  Proposições:

Requerimento do Deputado Sargento Rodrigues; aprovação - Registro de presença -

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.685/2013; requerimentos da Deputada

Maria Tereza Lara (3); deferimento; discursos dos Deputados Tadeu Martins Leite,

João Vítor Xavier e André Quintão; votação do Substitutivo nº 2, salvo emendas e

destaques; aprovação; prejudicialidade do Substitutivo nº 1 e das Emendas nºs 2 e 3;

questão  de  ordem;  suspensão  e  reabertura  da  reunião;  votação  do  art.  6º  do

Substitutivo nº 2; aprovação; votação das Emendas nºs 16 a 18; aprovação; votação

das Emendas nºs 5 a 9, 11 a 13 e 15; rejeição; votação da Emenda nº 1; rejeição;

votação da Emenda nº 4; rejeição; votação da Emenda nº 10; discurso do Deputado

Tadeu  Martins  Leite;  rejeição;  declarações  de  voto;  votação  da  Emenda  nº  14;

aprovação; declarações de voto; questão de ordem - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Dinis Pinheiro - José Henrique - Hely Tarqüínio - Adelmo Carneiro Leão - Neider

Moreira - Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende - André Quintão - Anselmo José

Domingos - Antônio Genaro -  Bonifácio Mourão - Bosco -  Doutor  Wilson Batista -

Duarte Bechir - Durval Ângelo - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem -

Fred Costa - Glaycon Franco - Gustavo Perrella - Gustavo Valadares - Hélio Gomes -

Inácio Franco - 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 - Pinduca Ferreira - Rogério Correia - Rômulo

Viegas - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Tadeu Martins

Leite - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda.
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Abertura

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  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  Rômulo  Viegas,  1º-Secretário  “ad  hoc”,  lê  a  seguinte

correspondência:

“MENSAGEM Nº 459/2013*

Belo Horizonte, 20 de maio de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho a Vossa Excelência, para exame dessa egrégia Assembleia Legislativa,

projeto  de  lei  que dá denominação a  escola  estadual  localizada  no Município  de

Patos de Minas.

O projeto resulta de proposta de homenagem à memória da Professora Paulina de

Melo Porto, apresentada pelo colegiado da escola estadual de ensino fundamental e

médio, situada na Rua Almir da Silva Matos, nº 209, no Bairro Jardim Itamarati, no

Município de Patos de Minas, e guarda plena conformidade com os requisitos fixados

pela Lei nº 13.408, de 21 de dezembro de 1999.

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.

JUSTIFICAÇÃO

O presente projeto de lei propõe que seja dada a denominação de Escola Estadual
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Professora Paulina de Melo Porto, de ensino fundamental (anos iniciais e finais) e

ensino médio, à Escoia Estadual de Ensino Fundamental e Médio, situada na Rua

Almir  da  Silva  Matos,  209,  no  Bairro  Jardim  Itamarati,  no  município  de  Patos  de

Minas.

Trata-se de proposta que resulta de pedido formulado pelo Colegiado da Escola

Estadual de Ensino Fundamental e Médio, que, em reunião realizada no dia 4/3/2013,

homologou, pela unanimidade dos votos dos seus membros, a indicação do nome de

Escola  Estadual  Professora  Paulina  de  Melo  Porto,  de  ensino  fundamental  (anos

iniciais e finais) e ensino médio, para a denominação da referida unidade de ensino.

Paulina de Melo Porto foi uma das precursoras da educação no município de Patos

de Minas. A homenageada atuou no setor da merenda escolar, no ensino público e

privado da região, prestando relevantes serviços, que, com suas notórias qualidades,

contribuíram para o desenvolvimento escolar na localidade.

A homenageada nasceu em 19 de setembro de 1927 e faleceu em 27 de dezembro

de 2011.

Cumpre registrar que, no município de Patos de Minas, não existe estabelecimento,

instituição ou próprio público do Estado com igual denominação.

Mediante o exposto, a denominação, ora proposta, guarda plena conformidade com

os  requisitos  fixados  pela  Lei  nº  13.408,  de  21/12/1999,  que  dispõe  sobre  a

denominação de estabelecimento, instituição ou próprio público do Estado, estando,

assim, em condições de ser submetida ao exame da egrégia Assembleia Legislativa

do Estado.

Belo Horizonte, 24 de abril de 2013.

Ana Lúcia Almeida Gazzola, Secretária de Estado de Educação.

PROJETO DE LEI Nº 4.124/2013

Dá denominação a escola estadual localizada no Município de Patos de Minas.

Art.  1º  -  Fica denominada Escola Estadual  Professora  Paulina de Melo  Porto a

escola estadual de ensino fundamental (anos iniciais e finais) e médio localizada na

Rua Almir da Silva Matos, nº 209, no Bairro Jardim Itamarati, no Município de Patos

de Minas.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”
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-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Hely

Tarqüínio. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 3.756/2013, nos termos do § 2º do art. 173

do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

OFÍCIOS

Do Sr. Leonardo Maurício Colombini Lima, Secretário de Fazenda (2), prestando

informações relativas ao impacto financeiro do Projeto de Lei nº 3.968/2013 com as

emendas do Governador do Estado à sua forma original; e sobre o impacto financeiro

do mesmo projeto com as alterações promovidas por seu relator. (- Anexem-se ao

Projeto de Lei nº 3.968/2013.)

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 Nº 4.125/2013

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro Bela Vista, com

sede no Município de Lassance.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro

Bela Vista, com sede no Município de Lassance.

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

Sala das Reuniões, 29 de maio de 2013.

Fábio Cherem

Justificação: A Associação Comunitária do Bairro Bela Vista é pessoa jurídica de

direito privado, constituída na forma de associação civil sem fins lucrativos, fundada

em 15 de setembro de 2002, com autonomia administrativa e financeira.

Trata-se  de  entidade  de  ação  comunitária,  assistencial  e  filantrópica,  com  a

finalidade de colaborar nos trabalhos efetuados pela e para a comunidade, além de

promover o desenvolvimento através de obras e melhoramentos.

A Associação tem ainda como objetivos definidos em estatuto atuar como órgão



65
____________________________________________________________________________

supletivo  das  autoridades  legalmente  constituídas,  colaborando  para  o  bem-estar

público, e estimular a integração de seus beneficiários no mercado de trabalho, dando

oportunidade também para a reabilitação das pessoas com deficiência,  de acordo

com suas habilidades.

Atividades  diversas  são  por  ela  desenvolvidas  em  prol  do  desenvolvimento  da

comunidade,  tais  como  o  plantio  de  uma  horta  comunitária,  a  alfabetização  de

adultos, o oferecimento de aulas de capoeira para adolescentes e a realização de

reuniões com hipertensos e diabéticos para receberem orientações médicas.

A entidade  preenche  todos  os  requisitos  legais  para  a  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  a  colaboração  dos  nobres

pares desta Casa para a aprovação deste projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.126/2013

Autoriza o Instituto Estadual de Florestas - IEF - a fazer reverter ao Município de

Carmópolis de Minas o imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Instituto Estadual de Florestas - IEF - autorizado a fazer reverter ao

Município de Carmópolis de Minas o imóvel com área de 20.000m² (vinte mil metros

quadrados)  situado  no  local  denominado  Vargem  da  Ponte,  nesse  Município,

conforme escritura pública de doação de imóvel registrada sob o nº 16.039, no Livro

2, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Oliveira.

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

Sala das Reuniões, 29 de maio de 2013.

Ivair Nogueira

Justificação: O imóvel de que trata este projeto de lei foi doado ao Instituto Estadual

de Florestas, em 1968, pelo Município de Carmópolis de Minas, para a formação de

um horto florestal.
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Transcorridos mais de 40 anos da doação e não atendidos os fins que a ensejaram,

o Executivo Municipal solicita a reversão do bem a fim de incorporá-lo novamente ao

patrimônio do Município para a construção de importantes obras como o  terminal

rodoviário e o centro de convenções.

A reversão pretendida está prevista na escritura pública de doação e, além de justa

e de interesse público, atende aos preceitos legais que versam sobre a transferência

de domínio de bens públicos,  não acarreta despesas para o erário e não implica

repercussão na Lei Orçamentária.

Por sua importância, conto com o apoio dos nobres pares a este 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 4.127/2013

Altera a Lei nº 13.799, de 21 de dezembro de 2000, que dispõe sobre a Política

Estadual dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência e cria o Conselho Estadual

de Defesa dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência, e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - A ementa da Lei nº 13.799, de 21 de dezembro de 2000, passa a vigorar

com a seguinte redação:

“Dispõe sobre a política estadual dos direitos da pessoa com deficiência e cria o

Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência.”.

Art. 2º - O art. 1º da Lei nº 13.799, de 21 de dezembro de 2000, passa a vigorar

com a seguinte redação:

"Art.  1º  -  Para  os  efeitos  desta  Lei,  fica  definida  como pessoa com deficiência

aquela  com restrição  resultante  da  interação entre  ela  e  as  barreiras  devidas  às

atitudes e ao ambiente que impedem sua plena e efetiva participação na sociedade

em igualdade de oportunidades com as demais pessoas.".

Art. 3º - Os arts. 2º, “caput” e incisos I, IV e V; os arts. 3º e 4º; o art. 5º, “caput” e

inciso II; o art. 6º; o art. 7º, “caput”; os arts. 8º e 9º; o art. 10, “caput” e incisos I a IV, VI

e XI; e os arts. 11 a 13 da Lei nº 13.799, de 21 de dezembro de 2000, passam a

vigorar com a seguinte redação:

"Art.  2º  -  A política  estadual  dos  direitos  da  pessoa  com  deficiência  tem  por
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objetivos:

I - o amparo à pessoa com deficiência e a garantia de seus direitos básicos;

II - (...)

IV -  a facilitação do acesso a bens e serviços coletivos,  com sua adequação à

pessoa com deficiência, aí incluída a remoção das barreiras arquitetônicas;

V -  o combate aos preconceitos por meio da oferta de condições de integração

social da pessoa com deficiência, desenvolvida em programas de saúde, educação,

cultura, esportes, lazer e profissionalização.

Art. 3º - A política estadual dos direitos da pessoa com deficiência será definida pelo

Conselho  Estadual  de  Defesa dos Direitos  da  Pessoa com Deficiência,  a que  se

refere o art. 4º desta Lei, e executada pela Coordenadoria de Apoio e Assistência à

Pessoa com Deficiência, órgãos subordinados à Secretaria de Estado do Trabalho, da

Assistência Social, da Criança e do Adolescente.

Art. 4º - Fica criado, na estrutura orgânica da Secretaria de Estado do Trabalho, da

Assistência Social, da Criança e do Adolescente, o Conselho Estadual de Defesa dos

Direitos da Pessoa com Deficiência, órgão deliberativo e controlador das políticas e

das ações, em todos os níveis de atendimento às pessoas com deficiência.

Art. 5º - O Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência,

com composição paritária entre o poder público e a sociedade civil, é integrado por

vinte  e  quatro  membros,  representantes  dos  seguintes  órgãos,  entidades  e

segmentos da sociedade:

I - (...)

II - representantes de entidades não governamentais com, no mínimo, dois anos de

funcionamento, ligadas ao atendimento das pessoas com deficiência:

a) dois representantes de entidades ligadas às pessoas com deficiência auditiva;

b) dois representantes de entidades ligadas às pessoas com deficiência visual;

c) dois representantes de entidades ligadas às pessoas com deficiência física;

d) dois representantes de entidades ligadas às pessoas com deficiência mental;

e) dois representantes de entidades ligadas às pessoas com sofrimento mental;

f) um representante de entidades prestadoras de serviços na área de habilitação e

reabilitação de pessoas com deficiência;
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g) um representante de profissionais especializados na habilitação e reabilitação de

pessoas com deficiência.

§ 1º- (...)

§ 6º - (…).

Art. 6º - O Presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com

Deficiência será eleito por seus pares para um mandato de dois anos.

Art. 7º - Compete ao Presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da

Pessoa com Deficiência:

I - (...)

V - (…).

Art. 8º - A Coordenadoria de Apoio e Assistência à Pessoa com Deficiência - Caade

- se constituirá em órgão executor do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da

Pessoa com Deficiência.

Art. 9º - O estatuto do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com

Deficiência,  que  será  por  ele  elaborado  e  aprovado  no  prazo  de  noventa  dias

contados  a  partir  da  data  de  sua  instalação,  disciplinará  sua  organização  e  seu

funcionamento.

Art. 10 - Compete ao Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com

Deficiência:

I - definir as diretrizes e prioridades da política estadual dos direitos da pessoa com

deficiência;

II - prestar assessoria ao governo do Estado, emitindo pareceres, acompanhando a

elaboração e fiscalizando a execução de programas voltados para a pessoa com

deficiência, objetivando a defesa de suas necessidades e de seus direitos;

III - estimular, apoiar e desenvolver o estudo e o debate da situação da pessoa com

deficiência, bem como propor medidas a serem adotadas pelo governo;

IV -  fiscalizar  e exigir  o  cumprimento da legislação que assegura os direitos da

pessoa  com  deficiência,  examinando  denúncias  relativas  ao  seu  possível

descumprimento;

V - (...)

VI  -  manter  canais  de  comunicação  permanentes  com  outros  movimentos  que
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tenham por objetivo a defesa dos direitos da pessoa com deficiência;

VII - (...)

XI  -  opinar  sobre  a  destinação  de  recursos  e  espaços  públicos  e  sobre  a

programação cultural, esportiva e de lazer voltada para as pessoas com deficiência,

no âmbito de cada Secretaria.

Art. 11 - As deliberações do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa

com  Deficiência  produzirão  efeitos  a  partir  da  publicação  das  resoluções

correspondentes no órgão oficial dos Poderes do Estado.

Art.  12  -  A posse dos membros do primeiro  Conselho  Estadual  de  Defesa dos

Direitos  da  Pessoa  com  Deficiência  dar-se-á  no  prazo  de  quarenta  e  cinco  dias

contados a partir da data da publicação desta Lei.

Art. 13 - Os recursos financeiros para a implantação e a manutenção do Conselho

Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência serão provenientes do

Fundo Estadual de Assistência Social - Feas.".

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

Sala das Reuniões, 29 de maio de 2013.

Liza Prado

Justificação: A aprovação deste projeto é de extrema relevância, pois trará à Lei nº

13.799,  de  21  de  dezembro  de  2000,  que  dispõe  sobre  a  Política  Estadual  dos

Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência e cria o Conselho Estadual de Defesa

dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência, uma nova nomenclatura utilizada

para as pessoas com deficiência, além de uma nova definição sobre a deficiência,

conforme o já adotado nacional e mundialmente.

A referida lei, editada em 2000, utiliza a antiga nomenclatura "pessoas portadoras

de  deficiência",  como  se  a  deficiência  fosse  uma síndrome,  uma doença  ou  um

estigma que possam ser portados pelas pessoas que a possuem. Tratamento esse

desigual  e  aviltante,  em contraposição ao comando da Constituição Federal,  qual

seja:

“Art.  5º  -  Todos  são  iguais  perante  a  lei,  sem  distinção  de  qualquer  natureza,

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade

do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos
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seguintes:

I  -  homens  e  mulheres  são  iguais  em direitos  e  obrigações,  nos  termos  desta

Constituição”.

Atenta a essa realidade e a esse tratamento discriminatório e estigmatizante, ainda

que imbuído de boa vontade por  parte dos poderes públicos,  a Organização das

Nações Unidas -  ONU - aprovou em 13 de dezembro de 2006 um novo Tratado

Internacional de Direitos Humanos, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com

Deficiência, bem como seu Protocolo Facultativo, para serem adotados pelos países

que a integram.

Tratado Internacional e Protocolo Facultativo esses que entraram em vigor em 3 de

maio de 2008, após terem sido ratificados por 20 países membros, entre os quais o

Brasil.

Nessa oportunidade, foram debatidos os problemas e os desafios enfrentados pelas

pessoas com deficiência, sua incidência nos países em desenvolvimento e a atuação

dos gestores públicos para a efetivação dos direitos dessas pessoas.

Um  dos  assuntos  debatidos  foi  a  alteração  da  nomenclatura  estigmatizante

"pessoas portadoras de deficiência" para "pessoas com deficiência".

Essa  alteração  de  nomenclatura  revela-se  de  extrema  importância  porque,  de

acordo com a citada Convenção da ONU, a deficiência não pode mais ser concebida

de forma prévia e objetiva, como uma síndrome que é "portada por alguém", mas,

sim, como um conceito em evolução e que apenas pode ser mensurado a partir da

interação entre as pessoas com deficiência e as barreiras constituídas pelo ambiente

ou por outras pessoas.

Na mesma Convenção, foi dada uma nova definição para a pessoa com deficiência,

constante no item "e" de seu Preâmbulo, a saber: "a deficiência é um conceito em

evolução e (...)  resulta da interação entre pessoas com deficiência e as barreiras

devidas às atitudes e ao ambiente que impedem a plena e efetiva participação dessas

pessoas na sociedade em igualdade de oportunidades com as demais pessoas".

Ressalte-se que as alterações da definição de deficiência e da nomenclatura não

são  aleatórias  e  facultativas,  mas,  ao  contrário,  impositivas  para  os  países  que

ratificaram  o  Tratado  Internacional  da  ONU,  e  tal  obrigatoriedade  constou
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expressamente no art. 45 da Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com

Deficiência:

“Artigo 45

Entrada em Vigor

1 - A presente Convenção entrará em vigor no trigésimo dia após o depósito do

vigésimo instrumento de ratificação ou adesão.

2  -  Para  cada  Estado  ou  organização  de  integração  regional  que  ratificar  ou

formalmente confirmar  a presente Convenção ou a ela  aderir  após o depósito do

referido vigésimo instrumento, a Convenção entrará em vigor no trigésimo dia a partir

da data em que esse Estado ou organização tenha depositado seu instrumento de

ratificação, confirmação formal ou adesão”.

Assim, em atenção à imposição da adoção das medidas acordadas pelo Tratado

Internacional, o Brasil editou, em 10 de julho de 2008, o Decreto Legislativo nº 186,

que aprovou o texto da referida Convenção e de seu Protocolo Facultativo, assinados

em Nova Iorque.

Esse fato obriga todos os demais entes federativos a seguirem as suas diretrizes,

inclusive  o  Estado  de  Minas  Gerais,  em  suas  legislações  em  vigor  ou  a  serem

aprovadas,  inclusive  com  relação  à  nomenclatura  adotada  -  "pessoas  com

deficiência" - e à definição de deficiência.

Por fim, ressalte-se que as políticas para as pessoas com deficiência constituem um

dos mais caros e sensíveis temas afetos ao poder público brasileiro, pois, segundo

dados  da  ONU,  "cerca  de  10%  (dez  por  cento)  da  população  mundial,

aproximadamente 650 (seiscentos e cinquenta) milhões de pessoas, vivem com uma

deficiência.  São  a  maior  minoria  do  mundo,  e  cerca  de  80% (oitenta  por  cento)

dessas  pessoas  vivem  em  países  em  desenvolvimento.  Entre  as  pessoas  mais

pobres do mundo, 20% (vinte por cento) têm algum tipo de deficiência".

Pelo exposto e pela enorme relevância social da matéria, conto com o apoio dos

nobres pares para aprovarmos este projeto com vistas à adequação da Lei nº 13.799,

de 2000, à Convenção da ONU de 2006 e ao Decreto Legislativo Federal nº 186, de

2008.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, da Pessoa com Deficiência e de
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Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE DE LEI Nº 4.128/2013

Declara de utilidade pública a Associação Lar  dos Idosos Desamparados Padre

Júlio Maria de Lombaerde, com sede no Município de Mutum.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Lar  dos  Idosos

Desamparados Padre Júlio Maria de Lombaerde, com sede no Município de Mutum.

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

Sala das Reuniões, 29 de maio de 2013.

Rogério Correia

Justificação:  A Associação  Lar  dos  Idosos  Desamparados  Padre  Júlio  Maria  de

Lombaerde, fundada em 29 de setembro de 1997, é uma associação civil, sem fins

lucrativos,  de  caráter  beneficente  e  de  assistência  social  e  tem  por  finalidade

promover assistência às pessoas idosas carentes e desamparadas, a partir  de 55

anos de idade, de ambos os sexos, residentes no Município de Mutum, e dedicar-se

às obras de promoção humana, beneficentes, filantrópicas e de assistência social,

entre outras.

O processo objetivando a declaração de utilidade pública encontra-se legalmente

amparado, obedecidas as exigências contidas na Lei 12.972, de 27/7/98.

Por essas razões, espero contar com o apoio dos nobres pares.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.129/2013

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Guidovalense  de  Deficiente  Físico  -

Agudef - , com sede no Município de Guidoval.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Guidovalense  de

Deficiente Físico -  Agudef - , com sede no Município de Guidoval.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 29 de maio de 2013.

Rogério Correia

Justificação: A Associação Guidovalense de Deficientes Físico -  Agudef - , fundada

em 10 de janeiro de 2009 é uma entidade sem fins lucrativos, situada no Município de

Guidoval, e tem por finalidade: combater a fome e a pobreza, proporcionar moradia

digna  através  de  programas  comunitários  habitacionais;  desenvolver  atividades

culturais,  esportivas  e  recreativas e de lazer;  proteger  e  amparar  as  crianças,  os

adolescentes e idosos carentes; criar cursos profissionalizantes; programar serviços

de distribuição de curso de alfabetização; integrar jovens e adultos no mercado de

trabalho;  criar  oficinas  de  artesanato;  prestar  assistência  médico-dentária  e

psicológica; fazer campanha para distribuição de agasalhos, entre outras.

O  processo  objetivando  a  utilidade  pública  encontra-se  legalmente  amparado,

estando obedecidas as exigências contidas na Lei 12.972 de 27/7/1998.

Por estas razões, espero contar com apoio dos nobres pares.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e da

Pessoa com Deficiência para deliberação,  nos termos do art.  188,  c/c o art.  103,

inciso I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.130/2013

Altera a Lei nº 14.848, de 12 de dezembro de 2003, que declara de utilidade pública

a Associação Folclórica Santos Reis de Santa Cruz da Prata, com sede no Município

de Guaranésia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - A ementa da Lei nº 14.848, de 12 de dezembro de 2003, passa a vigorar

com a seguinte redação:

“Declara de utilidade pública a Associação Folclórica Santos Reis e Comunitária de

Santa Cruz da Prata, com sede no Município de Guaranésia.".

Art. 2º - O art. 1º da Lei 14.848, de 12 dezembro de 2003, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Folclórica Santos Reis e

Comunitária de Santa Cruz da Prata, com sede no Município de Guaranésia.”.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 29 de maio de 2013.

Rogério Correia

Justificação: A Associação Folclórica Santos Reis de Santa Cruz da Prata alterou

seu estatuto no dia 23 de abril  de 2006, passando a ser denominada Associação

Folclórica Santos Reis e Comunitária de Santa Cruz da Prata, o que torna necessário

que sua declaração de utilidade pública seja atualizada, considerando o atendimento

ao interesse público, através da Associação, e a regularidade de seu funcionamento.

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 4.131/2013

Altera a Lei nº 12.262, de 23 de julho de 1996, que dispõe sobre a política estadual

de assistência social, cria o Conselho Estadual de Assistência Social - CEAS - e dá

outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica acrescentado ao art. 3º da Lei nº 12.262, de 23 de julho de 1996, o

seguinte inciso VI:

“Art. 3º - (...)

VI - promover ações e programas de apoio ás mães solteiras.”.

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

Sala das Reuniões, 29 de maio de 2013.

Carlos Henrique

Justificação:  As  mães  solteiras  enfrentam  muitas  dificuldades  com  relação  ao

abandono quer seja do próprio pai da criança, quer seja no seio da própria família. A

gestação e o parto são momentos delicados na vida de uma mulher, demandando

atenção e cuidados especiais. A maternidade tem papel essencial na sociedade e o

Estado  deve  assumir  responsabilidades  para  garantir  o  nascimento  de  crianças

saudáveis e tranquilas, contribuindo assim para a formação desses futuros atores na

construção de uma sociedade melhor.

As enormes transformações no organismo e no psiquismo da mulher  durante a

gravidez  e  o  parto  aumentam  as  probabilidades  de  adoecerem  emocionalmente
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durante esse período. O puerpério é reconhecido historicamente como um momento

crítico  na  vida  da  mulher.  Some-se a  isso  que a  condição  de  mãe solteira  e  as

circunstâncias sociais de pobreza são fatores importantes para agravar os distúrbios

psíquicos verificados no puerpério.

É  sabido  que  o  estado  afetivo  da  mãe  influencia  o  desenvolvimento  físico  e

emocional da criança. Dessa forma, mães que sofrem de depressão e tristeza pós-

parto ou de problemas emocionais durante a gestação põem em risco a saúde física

e emocional de seus filhos, podendo, inclusive, ser negligentes nos cuidados básicos

das crianças.  Essas crianças poderão desenvolver  distúrbios  afetivos e cognitivos

decorrentes  do  prejuízo  na  relação  mãe-bebê,  apresentando  superficialidade  nos

vínculos  afetivos,  desinteresse  por  amizades,  dificuldades  de  socialização  com

estranhos,  irregularidades  no  sono,  ansiedade,  falta  de  apetite  e  dificuldade  de

aprendizado por falta de estímulo.

A adoção de programas preventivos e de acompanhamento e assistência pré-natal

e pós-parto são importantes medidas a serem tomadas a fim de reduzir o risco de

adoecimento psíquico e promover o bem-estar da mulher. Além disso, entendemos

que as dificuldades que atingem a mulher em geral se apresentam de maneira mais

contundente para a mãe solteira de baixa renda. Ora, a mulher que não dispõe de

condições financeiras razoáveis e que não conta nem sequer com o apoio de seu

parceiro  tem,  sem sombra de  dúvidas,  maiores  chances  de  apresentar  distúrbios

emocionais durante a gestação e após o parto. Por tratar-se de matéria de saúde

pública, merecedora de intervenção social, apresento este projeto a fim de minimizar

situações de exclusão social decorrentes da gravidez da mãe solteira e promover a

saúde e o bem-estar da gestante e do nascituro. Diante do exposto e pelo alcance

social desta propositura, peço a colaboração de meus pares para sua aprovação.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 4.132/2013

Acrescenta parágrafos ao art.12 da Lei nº 18.692, de 30 de dezembro de 2009, que

uniformiza  os  critérios  de  gestão e execução para  transferência gratuita  de  bens,

valores  ou  benefícios  por  órgãos  e  entidades  da  administração  pública  estadual,
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compreendidos no âmbito dos programas sociais que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam acrescentados ao art. 12 da Lei nº 18.692, os seguintes §§ 1º, 2º e

3º:

“Art. 12 - (…)

§  1º  -  Nos  casos  de  não  execução  do  plano  de  trabalho  objeto  do  convênio

decorrente de fato superveniente e alheio à vontade do beneficiário, este não poderá

ser cobrado pela contrapartida não utilizada.

§ 2º - A vedação de cobrança não atinge as parcelas da contrapartida que, à época

da inexecução do objeto, já eram exigíveis e não foram empregadas pelo beneficiário

em decorrência de conduta dolosa ou culposa.

§ 3º - O disposto nos §§ 1º e 2º aplica-se a todos os convênios celebrados pelo

Poder  Executivo  em  que  seja  exigido,  por  parte  do  beneficiário,  o  emprego  de

contrapartida.”.

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

Sala das Reuniões, 29 de maio de 2013.

Zé Maia

Justificação:  O  Estado  de  Minas  Gerais  e  os  Municípios  mineiros,  objetivando

implementar e ampliar, cooperativamente, seus programas e ações de governo e, via

de consequência, assegurar melhores condições de vida para a população, firmam,

com frequência, parcerias.

Entre os instrumentos jurídicos utilizados para formalizar tais parcerias, estão os

convênios administrativos, que, de acordo com o "Manual de Direito Administrativo"

de José dos Santos Carvalho Filho, são “ajustes firmados por pessoas administrativas

entre  si,  ou  entre  estas  e  entidades  particulares,  com  vistas  a  ser  alcançado

determinado objetivo de interesse público”.

O  Poder  Executivo  estadual,  ao  celebrar  convênios  com  outras  entidades,

comumente realiza transferências voluntárias de recursos públicos para a entidade

parceira, transferências essas vinculadas ao cumprimento de um plano de trabalho

previamente pactuado entre as partes.

É  comum,  também,  nesses  convênios,  a  existência  de  cláusulas  fixando  a
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obrigatoriedade de aportes financeiros (as chamadas contrapartidas) pelas entidades

parceiras do Estado, a fim de se alcançar o objeto descrito no plano de trabalho.

Cumpre ressaltar que tais contrapartidas devem ser utilizadas na consecução do

plano  de  trabalho,  ou  seja,  para  que  o  objeto  do  convênio  celebrado  seja

efetivamente realizado; todavia, existem Municípios que, por razões alheias à sua

vontade, se viram impossibilitados de executar o previsto no acordo firmado e, ainda

assim,  estão sendo compelidos a recolher,  à conta do Estado,  valores pactuados

como contrapartida, sem que sequer tenham sido iniciadas as atividades previstas

para a consecução do produto descrito no plano de trabalho.

Por essas razões, apresentamos a esta Casa projeto de lei que visa tornar mais

claro  o  entendimento  da  legislação  vigente  que  trata  desse  tema  e,

consequentemente, coibir eventuais abusos, no Estado, por parte dos signatários de

convênios administrativos.

- 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 4.133/2013

Declara de utilidade pública a Associação de Moradores do Bairro Novo Cruzeiro e

Adjacências, com sede no Município de Virgolândia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Moradores do Bairro

Novo Cruzeiro e Adjacências, com sede no Município de Virgolândia.

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

Sala das Reuniões, 29 de maio de 2013.

Leonardo Moreira

Justificação: A Associação de Moradores do Bairro Novo Cruzeiro e Adjacências,

com sede no Município de Virgolândia, fundada em 28 de novembro de 2011, com

personalidade jurídica própria, é uma entidade civil sem fins lucrativos e de duração

indeterminada.

A Associação está em pleno e regular funcionamento há mais de 1 ano e desde

então vem cumprindo suas finalidades  estatutárias  e  sociais.  Tem como objetivos

primordiais congregar os moradores que, através de manifestações e ações diretas,
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se comprometam a propugnar, prioritariamente, pela melhoria da qualidade de vida

em sua área de atuação; estimular e apoiar a defesa dos interesses comunitários,

fomentando  o  desenvolvimento  do  espírito  associativo,  buscando  e  oferecendo

subsídios, sempre que possível, com recursos técnicos, materiais e humanos; entre

outros.

A concessão do  título  declaratório  de  utilidade  pública  estadual  é,  portanto,  de

extrema importância para a ampliação do trabalho dessa entidade e continuidade de

seus projetos junto aos seus integrantes, apoiando o estabelecimento de políticas

públicas e garantindo o bem-estar dos cidadãos do Município de Virgolândia.

- 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 4.134/2013

Declara de utilidade pública a Associação Clube do Martelo, com sede no Município

de Alvinópolis.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Clube do Martelo, com

sede no Município de Alvinópolis.

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

Sala das Reuniões, 29 de maio de 2013.

Paulo Lamac

Justificação: Submetemos à apreciação desta Casa Legislativa este projeto de lei,

que declarada de utilidade pública a Associação Clube do Martelo.

Fundada no ano de 2009, a Associação Clube do Martelo é uma entidade sem fins

lucrativos que atua na realização de atividades sociais, beneficentes, educacionais,

culturais  e  recreativas,  além  de  fomentar  o  desenvolvimento  de  radiodifusão

educacional,  buscando  desenvolver  um  sistema  comunitário  de  comunicação  em

Alvinópolis.

A entidade também atua visando à promoção do desenvolvimento econômico e

social, realizando eventos filantrópicos e esportivos.

Diante do exposto, pedimos o apoio e dos nobres pares à aprovação deste projeto
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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 4.135/2013

Declara de utilidade pública a Associação Nova Via de Vida, com sede no Município

de Betim.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Nova Via de Vida, com

sede no Município de Betim.

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

Sala das Reuniões, 29 de maio de 2013.

Maria Tereza Lara

Justificação:  A Associação Nova Via de Vida desenvolve atividades que visam o

bem-estar físico, emocional, social, cultural e pedagógico de crianças, adolescentes,

jovens, adultos, idosos e pessoas com deficiência, contribuindo para a inserção e a

reinserção desse público-alvo na vida familiar e comunitária. Reconhecer a entidade

como de utilidade pública será uma ação deste Parlamento de reconhecimento ao

trabalho por ela desenvolvido, motivo pelo qual contamos com o apoio dos nobres

parlamentares desta Casa Legislativa para a aprovação deste projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.136/2013

Declara de utilidade pública a Associação dos Aposentados, Pensionistas e Idosos

de Perdões e Região - AAPIP -, com sede no Município de Perdões.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Aposentados,

Pensionistas e Idosos de Perdões e Região - AAPIP -, com sede no Município de

Perdões.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 29 de maio de 2013.

Fábio Cherem

Justificação: A Associação dos Aposentados, Pensionistas e Idosos de Perdões e

Região - AAPIP - é uma pessoa jurídica de direito privado, constituída na forma de

associação  civil  sem  fins  lucrativos,  fundada  em  5/2/2011,  com  autonomia

administrativa e financeira, tendo por objetivo fornecer atendimento médico, reforço

físico e atividades lúdicas, dando suporte às iniciativas que tem como alvo principal

os idosos e aposentados de Perdões e região.

A AAPIP tem academia própria, organiza passeios e serestas, fornece atendimento

médico  aos  seus  associados  e  até  mesmo serviços  de  acupuntura.  Todos  esses

serviços servem não só para o melhoramento físico, como também para o benefício

psíquico dos assistidos.

Acreditamos que o reconhecimento da entidade como de utilidade pública estadual

fortalecerá o trabalho que vem sendo realizado, trazendo maiores benefícios para os

idosos e famílias dos associados da AAPIP.

A  Associação  dos  Aposentados,  Pensionistas  e  Idosos  de  Perdões  e  Região

preenche todos os requisitos legais para a 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 o apoio dos nobres pares desta Casa à aprovação

deste projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 4.877/2013,  da  Deputada Liza  Prado,  em  que solicita  seja  encaminhado  ao

Tribunal de Justiça pedido de providências para a criação de novas varas da família,

criminal  e da fazenda pública municipal na Comarca de Betim. (-  À Comissão de

Administração Pública.)

Nº 4.878/2013,  do Deputado Gustavo Valadares, em que solicita  seja formulado

voto de congratulações com a Escola Estadual Professor Adelardo da Cunha pelos 50
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anos de sua fundação. (- À Comissão de Educação.)

Nº 4.879/2013, do Deputado João Vítor Xavier, 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. Antônio Armando dos Anjos,

Desembargador do Tribunal de Justiça. (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº 4.880/2013, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado

à  Secretaria  de  Meio  Ambiente  pedido  de  informações  sobre  as  condicionantes

estabelecidas nos processos de licenciamento ambiental das granjas de suinocultura

do Vale do Piranga e sobre os processos de fiscalização dessas granjas em curso.

Nº  4.881/2013,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Diretoria do Presídio Regional de Montes Claros e à Subsecretaria de

Administração Prisional pedido de informações sobre a instauração de sindicância ou

procedimento administrativo contra os  Agentes Penitenciários Alexandre Guerreiro,

Marques  e  Uarley,  lotados  nesse  Presídio,  com  envio  de  cópia  dos  documentos

correspondentes a esta Casa. (- Distribuídos à Mesa da Assembleia.)

Nº 4.882/2013, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado

à Secretaria de Meio Ambiente pedido de providências para a fiscalização, no prazo

de 60 dias, em todas as granjas de suinocultura da região do Vale do Piranga, dos

aspectos relativos ao licenciamento ambiental e para o envio do relatório da referida

fiscalização a essa Comissão.

Nº 4.883/2013, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Transportes e ao DER-MG pedido de providências para o asfaltamento

da Rua F, situada no Bairro São Geraldo, em Inimutaba.

Nº 4.884/2013, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria  de  Transportes  pedido  de  providências  para  a  elaboração  de  estudos

sobre a viabilidade técnica e financeira das reivindicações por melhorias no trecho da

Rodovia MG-050 entre Mateus Leme e São Sebastião do Paraíso, recebidas por essa

Comissão durante vistoria realizada em 16/5/2013.

Nº 4.885/2013, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais militares e civis que menciona, lotados no 18º

Batalhão  de  Polícia  Militar  e  na  5ª  Delegacia  de  Polícia  de  Contagem,
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respectivamente, pela atuação em operação conjunta que culminou na prisão de três

homens  e  na  apreensão  de  um  adolescente,  no  Bairro  Nova  Contagem,  em

Contagem.

Nº 4.886/2013, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada

manifestação  de  aplauso  aos  policiais  militares  que  menciona,  lotados  no  34º

Batalhão de Polícia Militar, pela participação em operação que, em 19/5/2013, nas

proximidades do Estádio Mineirão, culminou na prisão de 12 flanelinhas, por exercício

irregular da profissão, e de um torcedor flagrado com uma bomba "garrafão".

Nº 4.887/2013, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso à Delegacia da Polícia Federal de Uberaba pela apreensão

de drogas na operação deflagrada em 8/5/2013, no Triângulo Mineiro.

Nº 4.888/2013, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais militares lotados no 16º Batalhão de Polícia

Militar  que  atuaram  na  operação  que  culminou  na  prisão  de  seis  cambistas  nas

imediações  do  Estádio  Independência,  pela  prática  de  crime  contra  a  economia

popular.

-  São  também  encaminhados  à  Presidência  requerimentos  das  Comissões  de

Transporte  (3),  de  Participação  Popular  (3),  de  Defesa  do  Consumidor  (5),  de

Segurança Pública, de Turismo (2) e de Direitos Humanos, da Deputada Liza Prado e

dos Deputados Almir Paraca e Elismar Prado, Tadeu Martins Leite, Elismar Prado,

Anselmo José Domingos e Arlen Santiago.

Comunicações

-  São  também  encaminhadas  à  Presidência  comunicações  das  Comissões  de

Transporte, de Fiscalização Financeira, de Combate ao Crack e de Cultura e dos

Deputados Lafayette de Andrada, Sávio Souza Cruz, Tiago Ulisses, Bosco e Duarte

Bechir.

Questões de Ordem

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, solicitei  questão de ordem porque

hoje, pela manhã, tivemos uma polêmica e gostaria de abordá-la rapidamente, até

para colocar no “stricto sensu” aquilo que penso. Sr. Presidente, hoje pela manhã fiz

uma intervenção dizendo que o  governo do Estado está  agindo de forma e  com
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gestão temerária ao proclamar que o Estado está endividado e que essa dívida é

impagável. Mas, ao mesmo tempo, solicita mais recursos de empréstimo, como foi

feito recentemente num projeto de lei que eu discutia. O governo está pedindo mais

R$1.000.000.000,00 de empréstimo. Nesse sentido, é temerária, repito, a gestão que

o Estado faz. Temerária do ponto de vista da sua imprudência porque, se o Estado

está com um dívida impagável, que o próprio Governador proclama ser impagável,

não se pode entender a solicitação de empréstimo. Foi entendido pelos Deputados ou

por um Deputado, que ficou aliás muito bravo na parte da manhã, que eu estava

imputando ao Governador algum crime. Quero dizer que o crime de gestão temerária

se aplica a bancos, nesse caso dá ao banco, inclusive à gestão, a capacidade de

prender. Quero clarear e reafirmar o que este Deputado disse: realmente não entendo

o  Governador  ir  à  imprensa  dizer  que tem uma dívida  impagável,  mas  continuar

pegando  dinheiro  emprestado.  Para  mim,  age  de  maneira  temerária,  e  quero

reafirmar isso e fazer com que conste em ata. Reitero o que disse porque não aceito

ser censurado por minhas palavras. Tenho direito de falar. Por isso pedi essa questão

de ordem. Muito obrigado.

O Deputado Gustavo Valadares - Sr. Presidente, serei breve. Na manhã de hoje,

vários amigos me telefonaram, me mandaram “e-mails”,  mensagens, preocupados

com o excesso de zelo da PMMG, em especial no tocante aos eventos esportivos que

acontecem nos nossos estádios, Mineirão e Independência. Para ser mais prático e

objetivo, amanhã haverá um jogo da Copa Libertadores no Estádio Independência, e

os torcedores do Atlético  estão  fazendo uma movimentação,  uma brincadeira.  Sr.

Presidente,  vou  usar  menos  do  que  isso.  Os  torcedores  do  Atlético,  em  uma

brincadeira, resolveram que todos levarão uma máscara ao estádio. Eles vão usá-la,

no máximo, durante 5 minutos. Acredito que nenhum torcedor fique com a máscara

durante os 90 minutos do jogo. Eles vestirão a máscara antes de o jogo começar. É

uma brincadeira que foi feita e que tomou grande proporção entre os torcedores que

vão ao estádio. Senhoras e senhores, pasmem, a Polícia Militar do nosso Estado está

proibindo os torcedores de irem ao estádio com essas máscaras amanhã. Mais uma

vez faço uma solicitação à nossa competentíssima Comandante do Policiamento da

Capital, que ela se refaça desse erro. Ainda há tempo de a Polícia Militar voltar atrás
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nesse equívoco que está cometendo, pois é mais um excesso de zelo. Se ela não o

fizer, eu mesmo vou dar entrada nesta Casa a um projeto de lei para proibir os bailes

de máscaras no Carnaval e o uso de qualquer tipo de fantasia nas ruas do Estado de

Minas Gerais. Isso porque a alegação da Polícia Militar no caso do Mineirão pode ser

válida para o Carnaval,  de forma que mascarados ou travestidos de personagens

vários também podem trazer insegurança às ruas. Mas o que espero é que a Polícia

Militar volte atrás nessa medida truculenta e desnecessária - não há motivo para isso

-,  para  que  os  torcedores  possam  continuar  fazendo  suas  brincadeira  dentro  do

campo, como fizeram, de forma pacífica, ao longo dos anos. Era só, Presidente.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Não havendo oradores inscritos, a Presidência passa à 2ª Parte

da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações da

Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão

abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

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  4.882/2013,  da

Comissão de Meio  Ambiente,  4.883 e  4.884/2013,  da  Comissão de Transporte,  e

4.885 a 4.888/2013, 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 Transporte - aprovação, na 8ª Reunião Ordinária,

em 28/5/2013, dos Requerimentos nºs 4.779 e 4.780/2013, do Deputado Anselmo

José  Domingos;  de  Fiscalização  Financeira  -  aprovação,  na  16ª  Reunião

Extraordinária,  em  28/5/2013,  dos  Projetos  de  Resolução  nºs  4.076,  4.078  e

4.079/2013,  da  Comissão  de  Fiscalização  Financeira;  de  Combate  ao  Crack  -

aprovação, na 7ª Reunião Ordinária, em 29/5/2013, do Projeto de Lei nº 3.949/2013,

do Deputado Tenente Lúcio; de Cultura - aprovação, na 9ª Reunião Ordinária, em
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29/5/2013, do Projeto de Lei nº 4.084/2013, do Deputado Bonifácio Mourão, e dos

Requerimentos nºs 4.606/2013, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, e 4.728/2013, da

Deputada Luzia Ferreira; e pelos Deputados Tiago Ulisses - informando que o Bloco

Avança Minas abre mão de uma vaga de membro efetivo e de uma vaga de membro

suplente  da  Comissão  Parlamentar  de  Inquérito  da  Telefonia,  em  favor  do  Bloco

Transparência e Resultado (Ciente. Publique-se.); e Lafayette de Andrada - indicando

a Deputada Ana Maria Resende para membro suplente da Comissão Especial para

Emitir  Parecer  sobre  a  Proposta  de  Emenda  à  Constituição  nº  3/2011 (Ciente.

Designo. Às Comissões.).

Despacho de Requerimentos

-  A seguir,  o  Sr.  Presidente  defere,  nos  termos  do  inciso  VIII  do  art.  232  do

Regimento Interno, requerimento da Deputada Liza Prado em que solicita a retirada

de tramitação do Projeto de Lei nº 4.017/2013 (Arquive-se o projeto.), e, nos termos

do  inciso  VII  do  art.  232,  c/c  o  art.  140,  do  Regimento  Interno,  requerimento  do

Deputado Arlen Santiago em que solicita que o Projeto de Lei nº 3.311/2012 seja

encaminhado à comissão seguinte a que foi distribuído, uma vez que a Comissão de

Justiça perdeu o prazo para emitir seu parecer.

Votação de Requerimentos

O  Sr.  Presidente  -  Requerimento  da  Comissão  de  Segurança  Pública  em  que

solicita  à  Aperan,  antiga  Arcelor  Mittal  e  Acesita,  que  providencie  estudo  sobre

prováveis impactos e riscos de incêndio decorrentes da atividade da empresa em sua

região de atuação. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento  da  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor  em  que  solicita  sejam

encaminhadas ao Presidente da Federação Internacional de Futebol - Fifa - as notas

taquigráficas da 1ª Reunião Extraordinária dessa Comissão, realizada em 25/4/2013,

e  solicitando  providências  no  que  tange  às  denúncias  apresentadas  durante  a

mencionada reunião. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que

o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento  da  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor  em  que  solicita  sejam

encaminhadas  à  Minas  Arena  Gestão  de  Instalações  Esportivas  S.A.  as  notas
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taquigráficas da 1ª Reunião Extraordinária dessa Comissão, realizada em 25/4/2013,

e solicitando providências no que tange às denúncias apresentadas durante a referida

reunião. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Defesa do Consumidor  em que solicita  à Anatel

cópia  da  pesquisa  elaborada  no  ano  de  2012  cujo  escopo  foi  medir  o  grau  de

satisfação dos usuários dos serviços de telecomunicações, e na qual foram investidos

R$5.300.000,00, conforme publicação na revista “Veja” de 8/5/2013.  Em votação, o

requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Defesa do Consumidor  em que solicita à Anatel

informações sobre os motivos pelos quais o serviço pré-pago de telefonia celular é

mais caro que o pós-pago, uma vez que o serviço pré-pago se destina à população

mais carente do Estado de Minas Gerais.  Solicita,  ainda, seja encaminhada cópia

deste requerimento para a Presidência da República. Em votação, o requerimento. As

Deputadas  e  os  Deputados  que o  aprovam  permaneçam como se  encontram.  (-

Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento  da  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor  em  que  solicita  às

operadoras de telefonia móvel e à Anatel informações sobre o compartilhamento de

antena  entre  as  operadoras,  em  especial  para  implantação  do  sistema  4G.  Em

votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam

como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Participação Popular em que solicita ao Instituto DH

-Promoção, Pesquisa e Intervenção em Direitos Humanos e Cidadania, providências

com vistas à inclusão da comunidade indígena Caxixó no Programa de Proteção aos

Defensores  de  Direitos  Humanos  Ameaçados.  Em  votação,  o  requerimento.  As

Deputadas  e  os  Deputados  que o  aprovam  permaneçam como se  encontram.  (-

Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Participação Popular em que solicita à Associação

Mineira dos Municípios - AMM - providências para que inclua na pauta de uma de

suas próximas reuniões a temática das medidas de enfrentamento à violência sexual
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contra crianças e adolescentes na Copa das Confederações e na Copa do Mundo,

devendo  ser  convidado  para  essa  reunião  um  representante  do  Fórum

Interinstitucional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes

do  Estado  de  Minas  Gerais.  Em  votação,  o  requerimento.  As  Deputadas  e  os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Participação Popular em que solicita à Associação

dos Municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte - Granbel - providências

para  que  inclua  na  pauta  de  sua  próxima  reunião  a  temática  das  medidas  de

enfrentamento  à  violência  sexual  contra  crianças  e  adolescentes  na  Copa  das

Confederações  e  na  Copa  do  Mundo,  e  sugerindo,  ainda,  a  participação  de  um

representante do Fórum Interinstitucional de Enfrentamento à Violência Sexual contra

Crianças e Adolescentes do Estado de Minas Gerais nessa reunião. 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  sejam

encaminhadas à Comissão de Direitos Humanos da OAB-MG as notas taquigráficas

da 2ª Reunião Extraordinária dessa Comissão, realizada em 27/2/2013, e solicitando

providências no que tange às denúncias apresentadas durante a mencionada reunião

sobre a violação do direito  de greve e assédio moral  cometidos em retaliação ao

movimento grevista realizado por servidores da Polícia Federal em 2012, conforme

documentos anexos. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que

o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Turismo em que solicita ao Secretário Municipal de

Meio Ambiente de Belo Horizonte informações sobre os projetos e programas que

estão em andamento e em execução para a requalificação urbana,  paisagística e

ambiental da orla da Lagoa da Pampulha. Em votação, o requerimento. As Deputadas

e  os  Deputados  que  o  aprovam  permaneçam  como  se  encontram.  (-  Pausa.)

Aprovado. Oficie-se.

Requerimento  da  Comissão  de  Turismo  em  que  solicita  à  Gerência-Geral  da

Refinaria Gabriel Passos - Regap - e à Presidência da Petrobras S.A. informações
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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.  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  à  concessionária

Autopista Fernão Dias  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. 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  à  concessionária

Nascentes das Gerais providências para a instalação de redutores de velocidade nos

dois sentidos do trecho urbano da Rodovia MG-050, no Município de Mateus Leme.

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  à  concessionária

Nascentes das Gerais providências para elaborar estudos sobre a viabilidade técnica

e financeira das reivindicações, recebidas pela Comissão durante vistoria realizada

em  16/5/2013  no  trecho  entre  Mateus  Leme  e  São  Sebastião  do  Paraíso,  por

melhorias  na  Rodovia  MG-050.  Em  votação,  o  requerimento.  As  Deputadas  e  os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Oficie-se.

Requerimento dos Deputados Almir  Paraca e Elismar Prado em que solicitam a

retirada de tramitação do Projeto de Lei nº 142/2011. Em votação, o requerimento. As

Deputadas  e  os  Deputados  que o  aprovam  permaneçam como se  encontram.  (-

Pausa.) Aprovado. Arquive-se o projeto.

Requerimento  do  Deputado  Anselmo  José  Domingos  em  que  solicita  à

concessionária Autopista Fernão Dias providências para implantação de mão dupla

na via marginal da BR-381, no trecho aproximadamente de 30 metros entre a via de

acesso ao Povoado de Sapecado, no Município de Itaguara, até a rotatória do Km

374.  Em votação, o requerimento.  As Deputadas e os Deputados que o aprovam
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permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento do Deputado Elismar Prado em que solicita tramitação em regime de

urgência  para  o  Projeto  de  Lei  nº  3.948/2013.  Em  votação,  o  requerimento.  As

Deputadas  e  os  Deputados  que o  aprovam  permaneçam como se  encontram.  (-

Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Requerimento do Deputado Tadeu Martins Leite em que solicita que o Projeto de

Lei nº 3.685/2013 seja distribuído, em 2º turno, à Comissão de Combate ao Crack.

Em  votação,  o  requerimento.  As  Deputadas  e  os  Deputados  que  o  aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

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.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - 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 antes do Projeto de Lei Complementar nº

33/2012 e logo após o Projeto de Lei nº 3.685/2013. Em votação, o requerimento. As

Deputadas  e  os  Deputados  que o  aprovam  permaneçam como se  encontram.  (-

Pausa.) Aprovado.

Registro de Presença

O Sr. Presidente - A Presidência gostaria de registrar, com muita honra, a presença

nas galerias do Prefeito Geraldão, de Camacho.

Votação, em 1º turno, do 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.  A Comissão  de  Justiça

concluiu  pela  constitucionalidade  do  projeto  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  que

apresentou. A Comissão de Esporte opinou pela aprovação do projeto na forma do

Substitutivo  nº  1,  da  Comissão  de  Justiça,  com  as  Emendas  nºs  1  a  4,  que

apresentou. A Comissão de Fiscalização Financeira opinou pela aprovação do projeto

na forma do Substitutivo nº 2, que apresentou, e pela rejeição do substitutivo nº 1, da
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Comissão de Justiça, e das Emendas nºs 1 a 4, da Comissão de Esporte. Emendado

em Plenário,  voltou o projeto à Comissão de Esporte que opina pela rejeição das

Emendas nºs 5 a 15, e pela aprovação das Emendas nºs 16 a 18, que apresenta.

Vêm  à  Mesa  requerimentos  da  Deputada  Maria  Tereza  Lara  (3)  em  que  solicita

votação destacada do art. 6º do Substitutivo nº 2, da Emenda nº 10 e da Emenda nº

14. A Presidência defere os requerimentos, de conformidade com inciso XVII do art.

232 do Regimento Interno. Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado

Tadeu Martins Leite.

O  Deputado  Tadeu  Martins  Leite*  -  Boa  tarde.  Quero  cumprimentar  o  nosso

Presidente Deputado José Henrique e todos os nobres parlamentares que aqui estão

neste momento. Felizmente, chegamos ao momento de discutirmos e votarmos um

projeto que será de suma importância para Minas Gerais no período da Copa das

Confederações e da Copa do Mundo.

Quando dizemos algo, talvez alguns possam entender que somos contra a Copa.

Pelo contrário, a discussão que está sendo feita neste momento é exatamente para

que tenhamos no Estado uma das melhores Copas que o mundo já viu; por isso, Sr.

Presidente,  discutimos  bastante  nas  comissões  esse  projeto.  Conseguimos

aperfeiçoá-lo em alguns aspectos. Deputado Fábio Cherem, esse projeto chegou aqui

no início do ano de forma acanhada, com poucos artigos, e hoje já está um pouco

mais  completo.  No  entanto,  ainda  não  é  do  nosso  gosto,  pois  faltam  algumas

discussões importantes a serem feitas, como, por exemplo, a liberação ou não de

bebida  alcoólica  durante  essas  duas  competições  no  Estado.  Esse  é  um  caso

polêmico que deve ser discutido, assim como a meia-entrada para estudantes.

A lei  federal já diz no seu corpo que os estudantes terão direito à meia-entrada

apenas na categoria 4 de ingressos, e não nas categorias 1, 2 e 3. No entanto, de

acordo  com  a  própria  Constituição  Federal,  compete  aos  Estados  legislar

concorrentemente sobre assuntos de defesa do consumidor;  e esse assunto nada

mais é do que, de fato, a defesa do consumidor, dos jovens e dos estudantes para

que tenham direito à meia-entrada nas duas competições.

Além disso, há outras emendas que apresentamos nesta Casa, como, por exemplo,

a que solicita ao Estado que celebre acordo com a Fifa para divulgar campanhas com
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o tema social “Por um mundo sem armas, sem drogas, sem violência, sem racismo e

em  especial  atenção  ao  problema  que  vivemos  atualmente  em  todo  o  Brasil:  o

'crack'”. Como todos sabem, hoje o Brasil é o maior consumidor de “crack” do mundo.

Deputado Vanderlei  Miranda, temos a maior população viciada nessa droga. Esse

evento talvez seja uma bela oportunidade para elaborarmos campanhas a fim de

conscientizarmos as pessoas a afastar-se das drogas.

Deputado João Vítor Xavier, poderia utilizar-se a mídia dessas duas competições no

Estado nessa campanha contra o “crack” e na discussão que estamos promovendo

aqui hoje, em especial quanto à meia-entrada para estudantes em Minas Gerais. É

bom lembrar que, de acordo com o Estatuto do Idoso, a lei federal já atende idosos

em  todas  as  categorias  de  ingresso.  No  entanto,  infelizmente  a  juventude  e  os

estudantes ficarão de fora, pois serão atendidos apenas na categoria 4. Tenho uma

emenda nesse projeto ampliando os direitos dos estudantes, da meia-entrada para

todas as categorias.

Certamente a discussão mais polêmica é a liberação ou não de bebida alcoólica.

Posteriormente falarei  sobre  isso,  até porque o tempo já está se esgotando.  Sou

absolutamente contra a liberação de bebida alcoólica nos estádios de Minas Gerais,

principalmente durante as Copas do Mundo e das Confederações.

Deputado  Sargento  Rodrigues,  sabemos  que  a  violência  diminuiu  em  todos  os

jogos  em Minas  Gerais  desde 2007,  quando  foi  assinado TAC entre  o  Ministério

Público e o Estado. Além disso, as famílias começaram a participar mais dos eventos,

dos jogos no estádio de futebol, a partir do momento em que a bebida alcoólica foi

banida dos espetáculos.

Não  podemos  cometer  essa  irresponsabilidade  de deixar  voltar  agora  a  bebida

alcoólica aos estádios. Isso é muito perigoso. Precisamos discutir isso com seriedade

e maturidade. Assim sendo, Sr. Presidente, estou aqui encaminhando substitutivo, em

especial emendas, que iremos analisar posteriormente. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente -  Com a palavra, o Deputado João Vítor Xavier.

O Deputado João Vítor Xavier* - Sr. Presidente, quero fazer coro às palavras do

Deputado Tadeu Martins  Leite.  Gostaria de registrar  a minha preocupação com o
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precedente histórico que estamos abrindo na votação da Lei Geral da Copa. Disse

isso na tribuna que ocupo diariamente no rádio e quero falar também nesta tribuna,

que também ocupo com muito orgulho como parlamentar do Estado de Minas Gerais.

Estamos ficando de cócoras para que seja realizada uma Copa do Mundo em nosso

país.  Estamos  aceitando  absolutamente  tudo  que  a  Fifa  nos  impõe,  tudo  que  é

imposto ao nosso povo. Por falar  em imposto,  começa pela imposição de não se

pagar imposto. Qualquer cidadão brasileiro é submetido a uma taxa desumana de

tributos, mas a Fifa está isenta de tudo. Um cafezinho, Deputado Neider, como esse

que o senhor está tomando agora, se um membro da Fifa tomar um igual no Café

Nice, na Praça Sete, ele vai levar para Zurique, na Suíça, uma nota fiscal para buscar

o reembolso do imposto em nosso país. Eles não vão pagar imposto do café que vão

tomar  em  nosso  país,  de  uma passagem  de  avião,  uma blusa,  uma calça,  uma

hospedagem de hotel, de absolutamente nada aqui, e ainda nos impõem algumas

coisas vexatórias. A questão da bebida nos estádios é um vexame para o Brasil, é um

vexame para o nosso país como nação autônoma. Eles estão ferindo a autonomia do

nosso  país.  Apresentei  uma  emenda  na  Comissão  de  Fiscalização  Financeira  e

Orçamentária, mas infelizmente ela foi derrotada, e dizia em seu texto: “ou teremos a

bebida liberada para todos na Copa do Mundo e, posteriormente, também nos jogos

do campeonato brasileiro e dos campeonatos estaduais,  ou não teremos a bebida

liberada  para  os  jogos  da  Copa  do  Mundo  nem  para  os  demais,  como  ocorre

atualmente”. Como pode um país que busca ser sério, como o nosso, ter, numa Copa

do  Mundo,  um  Hulliger  chegando  da  Inglaterra  podendo  beber  no  Mineirão,  no

Maracanã e na Fonte Nova, enquanto a D. Maria, que mora no Pindorama, não pode

tomar um copo de cerveja? Será que ela é pior? Será que o alemão que vem de

Munique,  Frankfurt  ou Berlim é mais digno de tomar um copo de cerveja em um

estádio de futebol no Brasil que o Sr. Zé, que mora no Palmital? Será que somos

piores? Será que não sabemos nos comportar, mas eles sim? Como quem cobriu

Copa do Mundo e Olimpíadas, digo que isso não é verdade. Tive oportunidade de

cobrir, ao lado do meu amigo Deputado Mário Henrique Caixa, a Copa do Mundo da

Alemanha. Em Nuremberg, na Alemanha, presenciamos um confronto entre ingleses

e alemães que era de dar vergonha ao mundo inteiro. Eles também brigam, também



93
____________________________________________________________________________

são presos, também tem arruaça lá. E por que eles podem vir aqui e beber - para eles

isso é permitido, será permitido para todo o mundo durante o período da Copa do

Mundo -, mas o cidadão brasileiro, no dia a dia, não pode? Quero deixar claro que

não sou a favor da venda de bebida alcoólica no estádio. Não me presto a fazer

“lobby”  para cervejaria.  Agora, “o pau que dá em Chico também tem que dar  em

Francisco”. Se não é permitido ao cidadão brasileiro no dia a dia... Amanhã, teremos

um jogo do Atlético “versus” Tijuana no Independência, e o atleticano não poderá

tomar um copo de cerveja. Porém, daqui a um mês, virá um cara da Argentina, da

França, da Alemanha ou do Japão que vai poder ficar bêbado, alcoolizado no estádio.

Ou podemos sempre ou não podemos nunca. “O pau que dá em Chico também tem

que dar em Francisco.”

A outra aberração da Lei Geral da Copa é a questão da meia-entrada. Isso é um

tapa na cara dos que lutaram a vida inteira pelo direito dos estudantes no Brasil.

Pegaram a escória dos ingressos, reservaram uma ínfima parte e disseram para os

estudantes: “esfaqueiem-se para conseguir comprar os ingressos de meia-entrada”.

Isso é uma afronta à soberania da Nação, dos Estados e dos Municípios. Estamos

todos de cócoras para a Fifa, para que possamos realizar uma Copa do Mundo. E

não venham me dizer que é assim no mundo inteiro. Estamos de cócoras para a Fifa

para  fazer  uma  Copa  do  Mundo  no  nosso  país,  e  manifesto-me  totalmente  e

frontalmente contra esse estado de coisas.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente -  Com a palavra, o Deputado André Quintão.

O Deputado André Quintão* - Quero fazer coro com o Deputado João Vítor Xavier.

É lógico que sabemos que se trata de um evento internacional de entidade privada,

mas é um evento que mexe com a vida e com a paixão de milhões e bilhões de seres

humanos no mundo. Mas o Deputado João Vítor Xavier tem razão: haveria de se

encontrar um meio-termo entre as regras que regem uma competição internacional e

as legítimas legislações que cada país tem. Essa é uma contradição que um evento

desse porte traz ao País.

Deputado Mourão, estamos votando, e seria fácil criticar o projeto de lei estadual,

mas há uma lei geral federal, então as regras valem para todo o País. Há um escopo
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geral, o Brasil está se preparando para a Copa, um evento que coloca o nosso país,

mais  uma vez,  além  de  tudo  o  que  tem  sido  feito  nos  últimos  anos,  no  cenário

internacional. Sabemos que isso tem uma dimensão econômica importante do ponto

de vista não só do turismo, mas da apresentação do País para o mundo. O Deputado

tem razão.

Apresentei algumas emendas ao projeto, e preocupa-me a extensão da validade da

lei. Essa emenda foi derrotada, e não vejo sentido em a lei vigorar até o final do ano.

Sinceramente, ninguém me convenceu disso. Apresentei também uma emenda que

considero  fundamental.  Eu  concordo  com  o  Deputado  João  Vítor  Xavier  e  vou

complementar: os gringos virão aqui, vão encher a cara e ainda vão se aproveitar de

crianças  e  adolescentes.  Apresentei  uma emenda para  que o  Estado -  governos

estadual e federal - veicule propagandas contra o trabalho infantil, a exploração e o

turismo sexuais, porque vêm junto com esses megaeventos. Fiz um acordo com o

Líder  Bonifácio  Mourão  para  que,  pelo  menos  nisso,  possamos  fazer  campanha

contra a exploração sexual, mobilizando a sociedade para impedir que venham ao

nosso  país  com  aquela  visão  preconceituosa  de  se  aproveitarem  de  meninas,

crianças e jovens que, por ausência de renda, submetem-se a um tipo de prática

absolutamente abominável.

Gostaria de destacar outras emendas, como as relativas à validade da lei e aos

ingressos,  como  já  mencionaram  os  Deputados  Tadeu  e  João  Vítor.  Reitero  as

palavras do Deputado João Vítor - votamos porque é um evento que está às nossas

portas, porque há uma condição internacional da Fifa e há uma lei federal. Mas não

houve  flexibilidade,  nesse  processo  de  mobilização,  suficiente  para  a  sociedade

brasileira  garantir  determinadas  conquistas.  Algumas  inclusive  foram  incorporadas

com muita luta, no que se refere à inclusão e ao acesso a uma determinada cota de

ingressos.

De fato, é uma coisa a ser repensada, até porque a Fifa não é uma entidade nada

transparente. Sabemos que ela tem fins lucrativos e age nem sempre atendendo aos

interesses da coletividade. Então, vamos votar, não vamos obstruir, pois estamos às

portas da Copa das Confederações e agora em Plenário.

Quero agradecer ao Líder  Deputado Mourão.  E que pelo menos seja feita  essa
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alteração, para que o Estado possa promover campanhas contra a exploração sexual

e o trabalho infantil, porque são situações que vêm com os megaeventos.

Que pelo menos esta Assembleia, com o conjunto de seus Deputados, Deputadas e

partidos, que têm atuado tanto nessa causa de combate à exploração sexual, passe

esse recado.  Espero que possamos mobilizar  a  sociedade para que o legado da

Copa seja positivo, com conquistas para o turismo em razão dos recursos investidos,

com grandes obras. Esperamos que o legado seja dizer não ao trabalho infantil e à

exploração sexual de crianças e adolescentes.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Em votação, o Substitutivo nº 2, salvo emendas e destaques. As

Deputadas e 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 2 e 3.

Questão de Ordem

O  Deputado  Duarte  Bechir  -  Sr.  Presidente,  peço  a  V.  Exa.  a  suspensão  dos

trabalhos por dois minutos, por favor, para entendimentos.

Suspensão da Reunião

O Sr.  Presidente  -  A Presidência  vai  suspender  a  reunião  por  um  minuto  para

entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na

pauta.

Reabertura da Reunião

O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos. Em votação, o art. 6º do

Substitutivo nº 2. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como

se  encontram.  (-  Pausa.)  Aprovado.  Em  votação,  as  Emendas  nºs  16  a  18.  As

Deputadas e os Deputados que as  aprovam permaneçam como se encontram. (-

Pausa.) Aprovadas. Em votação, as Emendas nºs 5 a 9, 11 a 13 e 15. As Deputadas e

os  Deputados  que  as  aprovam  permaneçam  como  se  encontram.  (-  Pausa.)

Rejeitadas.  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 4. As Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam como se

encontram. (-  Pausa.)  Rejeitada. Votação da Emenda nº 10. Com a palavra, para
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encaminhar a votação, o Deputado Tadeu Martins Leite.

O Deputado Tadeu Martins Leite* - Presidente, quero encaminhar essa emenda. Ela

se refere, especificamente, à meia-entrada para os estudantes durante as Copas do

Mundo  e  das  Confederações.  A lei  federal,  como  vocês  sabem,  já  organizou  e

regulamentou uma grande parte dessa discussão que estamos fazendo aqui hoje, até

mesmo  no  que  tange  à  meia-entrada  para  os  estudantes.  Porém  a  própria

Constituição  Federal  estabelece  que  compete  aos  Estados  e  à  União  legislar,

concorrentemente,  no  que se refere à defesa do consumidor.  E essa questão da

meia-entrada,  definitivamente,  diz  respeito  à  defesa  do  consumidor.  Estamos

tentando, aqui, defender os jovens, os estudantes, para que eles possam ter o direito

à meia-entrada em todas as categorias e fases de venda dos ingressos para as duas

competições.

Hoje  em  dia,  como  essa  questão  está  organizada?  Esses  jovens  terão  direito

apenas à categoria 4, que se refere a uma pequena parte de ingressos, destinada às

piores  posições  do  estádio.  Poderíamos  aqui,  sim,  votar,  discutir  e  aprovar  a

ampliação desse direito para todas as categorias de ingressos. Já estamos discutindo

e  aprovando  o  Estatuto  da  Juventude,  que  regulamenta  a  meia-entrada  para  os

estudantes. O Estatuto do Idoso foi contemplado por essa lei. Os idosos terão direito

à meia-entrada em todas as categorias de ingresso. Mas infelizmente o estudante

universitário, o jovem, mais uma vez ficou em segundo plano.

Essa minha emenda está para ser rejeitada. Então gostaria de pedir aos nobres

Deputados,  aos  nobres  colegas,  que  aprovem  essa  emenda  para  ampliarmos  o

direito à meia-entrada para todos os estudantes de Minas Gerais.

Além disso, há o caso das bebidas alcoólicas nos estádios. Durante essas duas

competições, temos de discutir essa questão e proibir a bebida alcoólica dentro dos

estádios. Falo isso não por hipocrisia, até porque bebo a minha cerveja, mas porque

temos os locais adequados para fazer uso do álcool, e, definitivamente, esse local

não é o estádio. Esse local pode ser um bar ou até a nossa casa. Neste momento em

que estamos incentivando a Lei Seca, fazendo um trabalho importante em todas as

cidades brasileiras, vamos deixar que as bebidas voltem para os estádios? Acho que

não é por aí.
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Muitos acham que parte dos que virão de outros países para o Brasil é de pessoas

civilizadas, como pais e mães de família, o que é verdade, mas temos de lembrar

também que virão muitos baderneiros de outros países para cá, com a consciência de

que aqui pode-se fazer tudo. E a bebida só piora essa situação. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda nº 10. As Deputadas e os Deputados que

a aprovam, permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada.

Declarações de Voto

O Deputado João Vítor Xavier - Sr. Presidente, peço que registre nos anais desta

Casa o meu voto favorável.

O Deputado João Leite - Apenas para não perder o momento, queria dizer que,

quando  destacamos  o  art.  6º  do  Substitutivo  nº  2,  votei  contrariamente  a  esse

destaque, está bem, Sr. Presidente? Isso foi registrado.

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda nº 14. 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 3.685/2013 na forma do Substitutivo nº 2

com as Emendas nºs 14 e 16 a 18. Às Comissões de Esporte e de Combate ao

Crack.

Declarações de Voto

O  Deputado  João  Vítor  Xavier  -  Sr.  Presidente,  registro  que  votamos

favoravelmente  ao  projeto  da  Lei  Geral  da  Copa,  porque sem essa lei  não seria

possível a execução da Copa em Belo Horizonte, e eu, como homem do esporte,

obviamente não vou me posicionar contrariamente à realização da Copa do Mundo

em Belo Horizonte; porém, quero declarar meu voto, acompanhando a emenda do

Deputado Tadeu Martins Leite, que diz respeito às questões da bebida e da meia-

entrada  nos  estádios.  Deixo  clara  a  minha  posição,  que  é  coerente  com  o  que

defendo na minha vida, no meu dia a dia: não temos o direito de rasgar a Constituição

deste país; não temos o direito de rasgar as leis feitas pelo nosso Parlamento federal,

pelos Parlamentos estaduais e pelas câmaras municipais; e é o que temos feito neste

país.  Deputado  Tadeu  Martins  Leite,  lamento  profundamente  a  rejeição  da  sua

emenda, tal como a minha foi rejeitada na Comissão de Fiscalização Financeira e
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Orçamentária.  É inadmissível que um país que se diz sério aceite uma imposição

comercial da Fifa. A bebida só é vendida durante a Copa do Mundo para atender à

Budweiser, patrocinadora da Copa do Mundo, que coloca alguns milhões de reais em

uma entidade  que  tem  fins  lucrativos.  Não  podemos  aceitar  calados  o  que  está

acontecendo no País. Estamos ficando de cócoras para a Fifa, para que a Copa do

Mundo seja realizada aqui dando lucro recorde para essa entidade, que é capitalista,

que tem fins lucrativos e que muitas vezes tem posicionamentos obscuros a respeito

da sua gestão financeira. Não me sentiria jamais à vontade para votar a favor da

questão da bebida nos estádios no momento. Não que eu seja contra ou a favor da

bebida nos estádios, mas temos de ter equidade, tratar o brasileiro e o estrangeiro da

mesma maneira. A minha defesa é essa. Não estou defendendo que tenhamos ou

não bebida no Mineirão, defendo que necessitamos ter justiça com o povo mineiro. O

cidadão que vai ao Mineirão, ao Independência, à Arena do Jacaré e ao estadinho do

Bonfim tem de ter o mesmo direito do estrangeiro. Se o estrangeiro não tem direito de

tomar cerveja, que nós também não tenhamos; mas, se ele tiver esse direito, que

também  tenhamos.  Não  somos  piores  nem  menos  civilizados  do  que  ninguém.

Existem quadrilhas e gangues no futebol no mundo inteiro. Já vi briga no Estádio da

Luz, em Portugal, no estádio de Munique, na Inglaterra, e em muitos países. Por que

aqui  o  povo  brasileiro  é  marginalizado  e  tratado  de  forma  diferente?  Por  que  o

estrangeiro pode encher a cara de cerveja no Mineirão e o brasileiro não pode? Ou

podemos todos, ou não pode ninguém. No tocante à meia-entrada, ressalto que é

uma afronta, um desrespeito a tantos parlamentares e a tantos jovens que militaram

durante  anos  nos  movimentos  estudantis  de  onde  advenho,  para  que  os  jovens

brasileiros fossem respeitados e tivessem direito à meia-entrada. Infelizmente esse

direito  à  meia-entrada  não  está  sendo  respeitado.  Eles  pegaram  a  escória  dos

ingressos,  o  resto,  os  piores  lugares,  separaram  uma  cota  ínfima  e  disseram:

“Estudantes,  virem-se  para  lá”.  Isso  é  um  tapa  na  cara  de  uma  sociedade  civil

organizada, de um país que quer se dizer sério e caminhar para o Primeiro Mundo. É

impensável que estejamos abrindo as exceções que estamos para que uma empresa,

a Fifa, possa lucrar mais. Fico envergonhado, como brasileiro, parlamentar e cidadão,

por essa postura. E faço uma crítica que extrapola a questão local. Todos estamos de
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acordo com uma Copa do Mundo no Brasil, mas não posso estar de acordo com uma

Copa  do  Mundo  nessas  condições.  Isso  veio  do  governo  federal,  foi  aceito  pelo

governo  do  Estado,  está  sendo  aceito  pelos  Municípios  e  por  todos.  Peço  ao

Deputado Durval Ângelo que respeite a minha fala. Sr. Presidente, peço que minha

fala seja respeitada e também o meu tempo. Respeito muito o Deputado, a quem,

aliás, tive o prazer de apoiar na eleição de Contagem. Como Presidente da Comissão

de Direitos Humanos, peço-lhe que respeite a manifestação de um parlamentar nesta

Casa. Gostaria que meu tempo fosse acrescido, Sr. Presidente. Encerro minha fala

dizendo que estamos perdendo a nossa soberania. Os governos federal, estaduais e

municipais estão contribuindo para que uma entidade de direito privado, com lucro e

sérias suspeitas de corrupção, tenha mais lucro em nosso país. Muito obrigado, Sr.

Presidente.

O  Deputado  Tadeu  Martins  Leite  -  Quero  declarar  o  meu  voto,  mais  uma vez

contrário  à  liberação de bebida  alcoólica  nos  estádios,  conforme dispõe o art.  6º

dessa lei da Copa das Confederações e da Copa do Mundo. Quero também declarar

meu  voto  favorável  à  emenda  referente  à  ampliação  dos  direitos  dos  jovens

estudantes na Copa do Mundo.  Lamento que em ambas emendas não tenhamos

obtido  êxito.  Apresentei  a  proposição  que  proíbe  a  bebida  alcoólica,  mas,

infelizmente, este Plenário entendeu de forma diferente. É bom lembrar que alguns

falam que essa discussão já tinha sido feita,  que já havia acordo entre o governo

federal  e a  Fifa.  Ao contrário,  se isso  tivesse ocorrido,  já  haveria  previsão na lei

federal  da  Copa.  Mas  o  governo  federal  respeitou  as  normas  e  proibições

estabelecidas em cada Estado, incluindo Minas Gerais. Desde 2007, foi feito um TAC

entre  o  Ministério  Público  e  o  governo  estadual  proibindo  o  consumo de  bebida

alcoólica. Então, o governo federal respeitou este Estado, mas, infelizmente, neste

momento, estabelecemos a volta da bebida alcoólica aos estádios durante os dois

eventos.  Volto  a  dizer  que  é  claro  que parte  dos  torcedores  de  outros  países  é

civilizada, quer ver as competições, mas não podemos nos esquecer de que também

virão estrangeiros querendo fazer baderna no Brasil. Infelizmente, ainda existe quem

pense que no Brasil tudo se pode. É com isso que estamos preocupados. Em eventos

como esses que serão realizados, a bebida alcoólica certamente potencializa o ânimo
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dos torcedores, brasileiros ou estrangeiros. E a violência que não vemos há tempo

nos estádios - e,  se Deus quiser,  não a veremos! - poderá acontecer novamente.

Como parlamentar e cidadão, quero dizer que estamos trabalhando para termos a

melhor  Copa do Mundo de todas as edições.  Acho que demos um tiro no pé no

momento em que liberamos a bebida alcoólica nas competições, assim como quando

não ampliamos os direitos dos jovens estudantes no que se refere à meia-entrada.

Poderíamos  ter  estabelecido  as  categorias  1,  2,  3  -  a  categoria  4  já  prevê esse

benefício -, mas, infelizmente, entendemos de outra forma. Pelo menos fico satisfeito

que o Plenário tenha entendido a emenda do Deputado André Quintão, de forma que

fosse  atendida  nesse projeto  de  lei.  É  extremamente  importante  que  as  pessoas

entendam essa circunstância, assim como a minha emenda que combate o “crack”. O

Estado poderá fazer campanhas publicitárias mostrando a importância de as pessoas

ficarem longe do “crack” e de outras drogas. Poderemos aproveitar a publicidade da

todo-poderosa  Fifa  para  fazer  isso.  Declaro  meu  voto  mais  uma  vez  e  lamento

profundamente a liberação de bebida alcoólica nos nossos estádios. Os estudantes

estão sendo atendidos pelo Estatuto da Juventude e pela meia-entrada, como dispôs

o Congresso Nacional, mas aqui isso não ocorrerá. No que tange à bebida alcoólica,

alguns me falam: “O que adianta a pessoa beber até a porta do Mineirão e lá dentro

não  poder  beber?”.  Ora,  adianta  muito.  Primeiro,  porque  no  regulamento  de

segurança da Fifa, ela é obrigada a identificar as pessoas alteradas e não deixá-las

adentrar  o  estádio.  Segundo,  mesmo que  adentrem,  essas  pessoas  terão  ali  90

minutos - ou um pouco mais - para se restabelecerem e, ao final da partida, não

sairão com aquela euforia que poderá criar tantos problemas. Portanto, infelizmente

perdemos nessas duas emendas, mas iremos fazer a discussão e torcer - é o que

nos resta - para que tenhamos a Copa do Mundo mais segura que já vimos no Brasil

e em todo o mundo.

O Deputado Rômulo Viegas - Sr. Presidente, votei favorável ao PL nº 3.685, mas,

como Vice-Presidente da Comissão de Direitos Humanos, mais uma vez gostaria de

parabenizar o Deputado André Quintão, que já sabe a minha opinião sobre o trabalho

dele. O Deputado Durval Ângelo é um defensor árduo, um trabalhador da política de

assistência social.  Então,  também votamos favoráveis  à emenda que o Deputado
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André  Quintão  apresentou.  Quero  registrar,  de  público,  o  reconhecimento  pelo

trabalho  que  o  Deputado  André  Quintão  tem  feito  pela  história  da  política  de

assistência social aqui em Minas Gerais. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado André Quintão - Em primeiro lugar, quero agradecer a generosidade do

Deputado Rômulo Viegas. Quando ele passou pelas responsabilidades na gestão da

assistência  social  em nosso Estado,  inclusive  presidindo o  Conselho  Estadual  da

Assistência, foi um dos responsáveis por colocar a assistência social como uma das

prioridades já no início do governo Aécio Neves.

Sr. Presidente, gostaria de dizer que concordo com o Deputado Tadeu Martins Leite

e  com  o  Deputado  João  Vítor  Xavier.  Reitero  que  vale  para  esse  projeto  de  lei

estadual, mas vale também para o federal. De fato, muitas vezes a Fifa - entidade

responsável pela organização de um megaevento que tem um apelo mundial - impõe

regras draconianas ao governo federal e aos governos estaduais. Esse é um assunto

que não pode ser tangenciado. É sabido que um megaevento dessa natureza traz

vantagens para o país que o sedia e vantagens na divulgação do esporte como uma

forma superior de emancipação do ser humano, do físico, do mental e do espiritual.

Ajuda também nas finanças, na indústria do turismo e na divulgação do nosso país no

exterior.  Então,  temos aí  também benefícios,  e  é por  esse motivo  que os países

disputam para sediar esse evento.

Aproveitando-se  disso,  com  pouca  transparência,  essa  entidade  -  diga-se  de

passagem, entidade privada -,  de uma certa forma também gera uma espécie de

chantagem em relação a esses países. É uma discussão que não foi feita em nenhum

plano. No entanto, a discussão de até onde vai a autonomia das legislações federais

e estaduais é, sim, um tema relevante. É uma exceção. Então, votamos com essa

consciência. É bom que se diga que é uma exceção perigosa. Agora, na balança, na

relação  custo-benefício,  o  País  optou  pelos  benefícios  de  uma  Copa  do  Mundo.

Concordo com o Deputado Tadeu Martins Leite e por isso votei em suas emendas,

porque esta é a discussão de fundo: o país ter de abrir mão de uma legislação em

função de um evento de uma entidade privada internacional. Acho que esse é um

ponto que tem de ser debatido. O governo federal deu uma certa flexibilidade para os

Estados arbitrarem sobre alguns assuntos e outros, não.
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Sr.  Presidente,  gostaria  de  agradecer,  neste  final  de  fala,  aos  Deputados  e  às

Deputadas, pois fizemos uma audiência pública na Assembleia no Dia Nacional de

Combate à Exploração Sexual,  demos um abraço no Mineirão e contamos com a

participação do governo do Estado, de várias entidades da sociedade civil. A Copa

das Confederações está aí.  Para ela vêm poucos turistas de fora, quem participa

mais é o público interno. Ela é uma espécie de teste. Mas sabemos que, para a Copa

do Mundo,  vêm milhares  de  turistas  estrangeiros,  e  muitos  ainda têm uma visão

preconceituosa do Brasil  -  acham que o nosso país é uma fábrica de muita coisa

negativa. Queremos que o governo desenvolva campanhas contra o trabalho infantil e

contra a exploração sexual, campanhas até que estimulem a denúncia. Recebemos

de braços abertos  os  turistas,  esperamos que eles  consumam muito  no  País,  se

alimentem muito bem, visitem nossos pontos turísticos, frequentem nossos estádios,

mas que respeitem as crianças, as meninas, as jovens, os jovens. Não queremos o

turismo sexual, a exploração sexual. Este não é o país da modernidade da nossa era

e do nosso estágio de desenvolvimento. Exigimos respeito, que deve ser comandado

pelo  nosso governo estadual,  no  âmbito  do Estado,  e  pelo  governo  federal.  Que

deixemos  bem  claro  que  aqui  há  regras  no  que  se  refere  ao  trabalho  infantil,  à

exploração sexual,  ao  turismo sexual.  Essa  emenda  busca resgatar  a  autonomia

decisória  dos  Estados  e  um  mínimo  de  dignidade.  Queria  agradecer  muito  às

Deputadas  e  aos  Deputados  que  votaram.  Pelo  menos  isto  vamos  dizer:  a  Fifa

realizará  sua  Copa  aqui,  mas  não  explorem  sexualmente  nossas  crianças,  não

abusem, não utilizem o trabalho infantil  na economia da Copa. Muito obrigado às

Deputadas e aos Deputados.

A Deputada Maria Tereza Lara - Concordo com os Deputados que me antecederam.

De fato, é muito importante a Copa no Brasil. Mas queremos que haja os limites que

nossa Nação exige. A Fifa não pode ser a soberana; os governos federal e estadual

devem  impor  sua  legislação.  O  Deputado  Tadeu  Martins  Leite  disse  aqui  que  o

governo federal respeitou as decisões do Estado. Infelizmente estamos aprovando

aqui hoje -e não teve o voto do nosso bloco -a questão da bebida alcoólica no campo,

no Mineirão.  Quero lembrar um fato importante: depois  do jogo, há a questão do

trânsito, da Lei Seca. As pessoas ficarão o tempo todo lá bebendo cerveja e depois
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várias delas irão dirigir. Sabemos do problema do álcool com a direção. Esse é outro

ponto que gostaria  de frisar  aqui.  Sobre a meia-entrada para os  jovens,  votamos

favoravelmente à emenda do Deputado Tadeu Martins Leite. Queremos também fazer

um apelo. Estivemos com o Deputado André Quintão num debate na Comissão de

Participação Popular,  por decisão e iniciativa dele, como ele mesmo disse, para o

combate à exploração sexual  de crianças e adolescentes,  sobretudo na época da

Copa das Confederações e da Copa do Mundo. No dia do abraço ao Mineirão estive

em  Divinópolis,  onde  houve  também  uma  grande  caminhada  organizada  pelo

Promotor José Carlos, também chamado de Casé, com muitas escolas, exatamente

contra a exploração sexual de crianças e adolescentes. Pensamos que isso é uma

coisa de novela, mas não é, infelizmente está aí. Li uma reportagem dizendo que, na

época da Copa da África, crianças foram abusadas, e  outras desapareceram -até

hoje elas não apareceram. Então, o problema é muito grave. Quero fazer um apelo

aqui para que, de fato, o governo do Estado e esta Casa também façam uma ampla

divulgação, um trabalho mesmo de conscientização dos pais, das lideranças e das

famílias para que cuidem de suas crianças e orientem os jovens, para termos uma

Copa do Mundo de fraternidade, de comemoração, porque o esporte é extremamente

importante.  Sabemos  que  o  Mineirão  nos  orgulha,  é  o  estádio  de  Minas  Gerais.

Precisamos elogiar  o  que  é  positivo,  mas não podemos aceitar  que só  a beleza

material seja divulgada. Precisamos de trabalho árduo e permanente até a Copa para

evitarmos qualquer tipo de desrespeito aos direitos humanos, sobretudo de crianças e

adolescentes.  Esta  Casa tem um  papel  importante.  Precisamos  unir  todos  os  77

parlamentares nessa batalha,  de agora até lá;  precisamos entrar  em contato com

todos os órgãos públicos, como está fazendo o Deputado André Quintão e outros

parlamentares desta Casa, para vencermos essa guerra, que é pela paz. A Promotora

Andréa Carelli, que é um ícone na defesa das crianças e dos adolescentes, esteve

aqui  na  audiência  pública  e  colocou  as  suas  preocupações  sobre  essa  questão.

Temos de unir esforços. Todos os órgãos públicos, a Promotoria, o Ministério Público,

a Casa, os parlamentares, o Executivo, os Municípios e a AMM precisam somar força,

pois, em alguns Municípios, teremos a influência direta dos jogos. É importante que,

verdadeiramente,  tenhamos  uma  Copa  do  Mundo  que  dê  orgulho  a  todos  os
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brasileiros e brasileiras, todos os mineiros e mineiras também. Nós queremos que

esse grande evento colabore para a construção de uma cultura da paz. Obrigado.

O Deputado Gustavo Valadares - Sr. Presidente, serei breve. Respeitando a opinião

e a posição dos demais  Parlamentares que declararam o seu voto a respeito  do

Projeto de Lei nº 3.685, que trata da Lei Geral da Copa, faço apenas um lembrete.

Hoje estamos aprovando e liberando a venda de cerveja nos estádios durante a Copa

das  Confederações  e  a  Copa  do  Mundo,  permitindo  o  meio  ingresso,  conforme

regulamento  da  Fifa,  e  proibindo  a  comercialização  de  produtos  no  entorno  dos

estádios. Com tudo isso, Sr. Presidente, o Brasil concordou, quando se colocou como

pré-candidato para sediar a Copa do Mundo em 2014. Lá nos idos de 2006, 2007, sei

lá quando foi feita essa requisição por parte de nosso país, do Brasil,  do governo

federal  à  Fifa,  para  que  recebêssemos  a  Copa,  a  Fifa  mostrou  um  caderno  de

obrigações que o país escolhido para sediar a Copa de 2014 deveria preencher. Entre

essas obrigações estão a permissão de venda de bebida alcoólica nos estádios, a

venda da meia-entrada regulamentada, conforme a Fifa, a comercialização. Tudo isso

foi negociado e combinado com a Fifa lá atrás. O que estamos fazendo aqui hoje é

reparando um erro, uma omissão da Sra. Presidente da República, que não teve a

coragem de, publicamente, assumir aquilo que tinha sido combinado quando o Brasil

se  candidatou.  Quando  o  Brasil  se  colocou  como  candidato,  ele  teve,  sim,  que

concordar com todas as exigências da Fifa, incluindo a isenção de impostos. Antes

mesmo de ser escolhido como sede da Copa, o Brasil  teve de concordar.  Foram

impostas ao Brasil,  se escolhido para sediar  a Copa,  a isenção de impostos e a

comercialização de bebida. Tudo isso foi combinado antes. Agora, os Estados-sedes

da Copa estão tendo de votar uma lei permitindo a venda, porque a Presidente de

República não teve a coragem de vir a público e assumir que o Brasil tinha assumido

anteriormente  esse compromisso com a  Fifa.  Eu,  particularmente,  sou a favor  da

comercialização de cerveja nos estádios, já disse isso diversas vezes. Acho de uma

hipocrisia gigantesca: proibimos a venda de cerveja dos estádios, mas, até à roleta, o

cidadão pode beber. Cinco minutos antes do jogo, os torcedores começam a entrar

no  estádio,  causando  inúmeras  confusões,  por  conta  da  proibição  de  venda  de

cerveja lá dentro. Fica todo mundo bebendo do lado de fora, a 5m da roleta, bebendo,
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bebendo,  correndo o  risco  de  chegar  muito mais  alcoolizado dentro do  estádio e

causar mais problemas. Se a bebida alcoólica é vendida lá fora, não dá dinheiro aos

clubes,  somente  aos  ambulantes.  Então,  eu,  particularmente,  sou  a  favor,  mas

respeito a opinião de quem é a favor e de quem é contra. Apenas gostaria de reforçar:

estamos  aqui  referendando  aquilo  que  o  Brasil  combinou  lá  atrás,  quando  se

candidatou a ser sede da Copa. Apenas isso, Sr. Presidente.

O  Deputado  Durval  Ângelo  -  Sr.  Presidente,  acho  que  é  inegável  que  os  dois

eventos: a Copa do Mundo de Futebol e as Olimpíadas, que acabam se desdobrando

em três, em vista da Copa das seleções campeãs, sejam eventos importantes para o

Brasil. É bom lembrarmos que foram conquistas do governo do Presidente Lula. É

preciso  termos  claro  que,  nas  Olimpíadas,  houve  uma  mobilização  do  próprio

Presidente dos Estados Unidos para que a sede escolhida fosse uma cidade norte-

americana.  No  caso  da  Copa  do  Mundo,  houve  toda  uma  mobilização  e  um

compromisso  do  governo  federal.  Há  equipamentos  e  infraestruturas,  tanto

especificamente  para  prática  esportiva  como  para  a  questão  da  mobilidade,  do

turismo, que vão ficar, vão ser patrimônio do povo brasileiro. Acho que esse destaque,

que é importante, temos de fazer. Então, quanto às Olimpíadas no Rio e à Copa do

Mundo, vamos ter etapa em Belo Horizonte. E temos de lembrar que o complexo de

vira-lata mudou há 10 anos neste país. Antes, Embaixador do Brasil tinha de tirar os

sapatos para passar no serviço de fiscalização da polícia norte-americana; situações

vexatórias em que o Brasil dizia “sim, senhor” a tudo da política norte-americana. O

primeiro “não” do Lula foi em março de 2003, quando não concordou com que o Brasil

participasse da tropa que invadiu o Iraque, deixando bem claro que o Brasil não podia

se envolver num problema de outro país. Isso representou significativos avanços em

países árabes,  do ponto de vista de mercado, para a economia brasileira.  Assim,

acredito que a Copa do Mundo, a Copa dos Campeões, que começa mês que vem, e

as Olimpíadas do Rio representam três grandes feitos de um governo que mudou a

mentalidade e a história deste país, o que repercute na economia. Então, estamos

votando algo muito importante. Enquanto vemos o índice de desemprego chegar a

22%,  23% e  até  30%  em  outros  países  -agora  os  Estados  Unidos  tiveram  uma

melhora e estão com 8,5% -, o nosso não chega nem a 5%. Assim, temos um outro
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país, uma outra realidade. É preciso deixar bem claro que o que estamos aprovando

aqui não são só condições nem mero protocolo de como faremos a Copa do Mundo.

Estamos  aprovando  uma  perspectiva  nova  de  um  outro  país  que  está  sendo

construído graças ao que o Presidente Lula iniciou, a toda a sua equipe, a todo o seu

esforço. Não é à toa que o Presidente Lula completou, agora na Argentina, com mais

oito títulos de Doutor Honoris Causa que recebeu, 62 títulos dessa distinção. Será o

brasileiro com mais títulos honoríficos recebidos de instituições de ensino renomadas

no mundo, pelo reconhecimento do seu trabalho, que é uma referência mundial. É

importante dizer isso nesta hora. Acredito que a questão específica de a Fifa estar

interferindo ou não, se vamos ter de aprovar em Minas a venda de bebidas ou não

nos estádios durante a Copa, são questões menores dentro de um conjunto maior, de

uma visão que temos de ter desse problema. Votei a favor quando a lei da proibição

de bebidas no estádio foi aprovada. Acho que agora, nem que seja temporariamente,

temos de mudar isso para termos jogo da Copa do Mundo, porque é uma realidade

diferenciada. Ainda bem que Minas Gerais soube agradecer e concedeu o título de

Cidadão Honorário de Minas Gerais a Luiz Inácio Lula da Silva. É um sinal claro da

postura de um Presidente que mudou a história deste país.

Questão de Ordem

O Deputado Durval Ângelo - Peço que seja encerrada a reunião pela inexistência

de quórum no Plenário.

Encerramento

O Sr. Presidente (Deputado Hely Tarqüínio)  - A Presidência verifica, de plano, a

inexistência  de  quórum  para  a  continuação  dos  trabalhos  e  encerra  a  reunião,

convocando as Deputadas e os Deputados para a especial de terça-feira, dia 4 de

junho, às 20 horas, nos termos do edital de convocação, e para a ordinária na mesma

data, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada será

publicada na edição do dia 4/6/2013.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 30/4/2013
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Às 10h13min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Luzia Ferreira e os

Deputados  Célio  Moreira  e  Rômulo  Veneroso.  Havendo  número  regimental,  o

Presidente,  Deputado  Célio  Moreira,  declara  aberta  a  reunião  e,  em  virtude  da

aprovação de requerimento do Deputado Rômulo Veneroso, 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  apurar

denúncias de lançamento de fezes de animais no leito do Ribeirão Oratórios, pela

granja de suinocultura da Fazenda Itajubá, situada no Município de Oratórios, e a

discutir  e  votar  proposições  da  Comissão.  A seguir,  comunica  o  recebimento  da

seguinte  correspondência:  e-mails,  encaminhados  por  meio  do  “Fale  com  a

Assembleia”,  do Sr.  Carlos Alberto em que solicita  adequação da Lei  Florestal do

Estado de Minas Gerais ao novo Código Florestal Brasileiro de 2012, com relação

aos pequenos proprietários de até um módulo fiscal e de um a quatro módulos fiscais;

e do Sr. Fausto Caetano em que sugere que o projeto de lei que altera a Lei Florestal

do Estado de Minas Gerais disponha sobre uma compensação para os pequenos e

médios  produtores  rurais  que  mantêm  reservas  florestais  em  suas  propriedades.

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

discussão e votação, é aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº

3.767/2013. Registra-se a presença do Deputado Sávio Souza Cruz. A Presidência

interrompe  os  trabalhos  ordinários  da  reunião  para  ouvir  os  Srs.  Lucas  Gomes

Moreira, assessor da Subsecretaria de Controle e Fiscalização Ambiental Integrada

da Secretaria  de Meio Ambiente e Desenvolvimento  Sustentável,  representando a

Sra.  Marília  Carvalho  de  Melo,  Diretora-Geral  do  Igam;  Carlos  Roberto  de  Lima,

Prefeito Municipal de Oratórios; Eriverto Otaviano da Cruz,  Presidente da Câmara

Municipal  de  Oratórios;  Luiz  Otávio  Teixeira  Magalhães,  Consultor  Técnico  da

Cooperativa  dos  Suinocultores  de  Ponte  Nova  e  região  e  Associação  dos

Suinocultores do Vale do Piranga, representando a Sra. Magdá Maurícia de Oliveira,

Diretora-Secretária  dessa  cooperativa;  Sílvio  Trivellato  Sobrinho,  administrador  da

granja de suinocultura da Fazenda Itajubá; e Carlos Eduardo Silva, 1º-Secretário do

Comitê de Bacia Hidrográfica de Piranga,  que são convidados a tomar assento à
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mesa.  A  Presidência  concede  a  palavra  a  Deputada  Luzia  Ferreira,  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.  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. A Presidência recebe os requerimentos da Deputada Luzia Ferreira (2) em

que  solicita  sejam  encaminhados  ao  Secretário  de  Estado  de  Meio  Ambiente  e

Desenvolvimento  Sustentável  pedido  de  informações  sobre  as  condicionantes

estabelecidas nos processos de licenciamento ambiental das granjas de suinocultura

do Vale do Piranga e sobre os processos de fiscalização em curso nessas granjas; e

seja encaminhado pedido de providências para realizar fiscalização, se possível no

prazo de 60 dias, em todas as granjas de suinocultura da região do Vale do Piranga,

no que concerne ao licenciamento ambiental, bem como seja encaminhado o relatório

dessa fiscalização a esta Comissão. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

agradece a presença dos Deputados, dos convidados e dos demais participantes,

convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 28 de maio de 2013.

Célio Moreira, Presidente -  Duarte Bechir -  Sávio Souza Cruz.

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 8/5/2013

Às 10h35min,  comparecem na Sala das Comissões o Deputado Elismar Prado,

membro da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Cabo

Júlio e Sargento Rodrigues. Havendo número regimental, conforme art. 125, §3º, do

Regimento Interno, o Presidente, Deputado Elismar Prado, declara aberta a reunião

e, com base no art. 120, inciso III, do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da

reunião anterior, considera-a aprovada e a subscreve. A Presidência informa que a

reunião se destina a debater a situação do patrimônio histórico material e imaterial da

Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, bem como de parte

desse patrimônio que se encontra cedida a uma empresa particular no Município de
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Poços de Caldas, denominada Parque Temático Walter World, e a discutir  e votar

proposições  da  Comissão.  A  Presidência  interrompe  os  trabalhos  ordinários  da

reunião para ouvir a Cel. PM Rosângela de Freitas, Diretora da Diretoria de Educação

Escolar  e  Assistência  Social  -  Deeas  -,  representando  Cel.  PM  Márcio  Martins

Sant'Ana, Comandante-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais, o Capitão BM Thiago

Miranda, Chefe da Divisão de Relações Externas, representando o Cel.  BM Sílvio

Antonio  de  Oliveira  Melo,  Comandante-Geral  do  Corpo  de  Bombeiros  Militar  do

Estado,  e  o  Sr.  Frederico  Bianchini  Joviano  dos  Santos,  Assessor  Jurídico,

representando  o  Sr.  Marcos  Paulo  de  Souza  Miranda,  Promotor  de  Justiça  e

Coordenador da Promotoria Estadual de Defesa do Patrimônio Cultural e Turístico de

Minas Gerais, que são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a

palavra ao Deputado Cabo Júlio, autor do requerimento que deu origem ao debate,

para suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra ao Deputado Sargento

Rodrigues  e,  posteriormente,  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 convidados e 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 maio de 2013.

Elismar Prado, Presidente - Luiz Henrique - Tiago Ulisses.

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

E DO CONTRIBUINTE NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 14/5/2013

Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Liza Prado e os

Deputados Rômulo Veneroso, Adalclever Lopes e Dalmo Ribeiro Silva (substituindo o

Deputado Fred Costa, por indicação da Liderança do BTR), membros da supracitada

Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Rômulo Veneroso,

declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado

Adalclever Lopes, 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
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proposições da Comissão e comunica o recebimento da seguinte correspondência:

ofícios do Sr. Leandro Guerra, Gerente de Relações Institucionais da TIM, informando

que o  sinal  dessa operadora  na  região  de  Jaboticatubas se encontra  dentro  dos

índices de qualidade exigidos e que, contudo, em razão do desnivelamento do solo

característico da região, o cliente poderá perceber falhas em alguns locais isolados;

da  Comissão  de  Fiscalização  Financeira  Orçamentária  da  Câmara  Municipal  de

Santa Cruz de Minas, solicitando diligências a esta Comissão para que seja incluída

no PPA, LDO e LOA dotação orçamentária para indenizar as empresas de transporte

coletivo  em  virtude  da  concessão  do  passe  livre  para  idosos  e  pessoas  com

deficiência. O Presidente acusa o recebimento e avoca a si a relatoria das seguintes

proposições: Projetos de Lei nºs 2.176/2011, no 2º turno, e 3.248/2012, 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,  são  aprovados,  cada  um  por  sua  vez,  os  pareceres  pela

aprovação,  no  1º  turno,  dos  Projetos  de  Lei  nºs  2.378/2011  (relator:  Deputado

Adalclever Lopes) e 3.367/2012 (relatora: Deputada Liza Prado), ambos na forma do

Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. 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  o  requerimento  do

Deputado Rômulo  Veneroso em que solicita  seja  encaminhado às  operadoras  de

telefonia móvel e à Agência Nacional de Telecomunicações pedido de informações

sobre  o  compartilhamento  de  antena  entre  as  operadoras,  em  especial  para  a

implantação  do  sistema  4G.  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.

Rômulo Veneroso, Presidente - Duarte Bechir - Tadeu Martins Leite.

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA NA 3ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 14/5/2013

Às 16h41min,  comparecem na Sala das Comissões os Deputados Sávio  Souza

Cruz, Carlos Henrique e Lafayette de Andrada, membros da supracitada Comissão.
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Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Sávio  Souza  Cruz,  declara

aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Carlos

Henrique, 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 de ofício da Sra. Deborah Pereira Dias, Agente de Comercialização da

Diretoria  de  Distribuição  e  Comercialização  da  Companhia  Energética  de  Minas

Gerais -  Cemig - , publicado no “Diário do Legislativo” em 11/5/2013. 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  (3)  em que solicita  seja

encaminhado à Ouvidoria Ambiental do Estado, à Secretaria de Estado de Fazenda e

à Delegacia do DNPM de Belo Horizonte pedido de providências para fiscalizar a

atividade minerária no Município de Rio Acima; e 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.  A Presidência recebe,  para posterior

apreciação,  requerimentos dos Deputados Carlos Pimenta, Paulo Guedes e Paulo

Lamac (2) em que solicitam seja encaminhado à Cemig pedido de providências para

que se suspenda a cobrança de energia elétrica dos moradores das ilhas do Rio São

Francisco que tiveram as placas de energia fotovoltaicas roubadas e dos que ainda

não contam com o fornecimento  de  energia,  já  que as  placas  não funcionam;  e,

ainda, seja providenciada a retirada de seus nomes dos sistemas de proteção ao

crédito (SPC e Serasa); e em que solicitam seja encaminhado à Cemig pedido de

providências para que as placas de energia fotovoltaicas instaladas nas ilhas do Rio

São  Francisco  sejam  substituídas  pelo  sistema  convencional  de  distribuição  de

energia. 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, 28 de maio de 2013.

Sávio Souza Cruz, Presidente -  Duarte Bechir -  Carlos Henrique.
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ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS

MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 20/5/2013

Às 9h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Adelmo Carneiro

Leão (substituindo o Deputado Pompilio Canavez, por indicação da Liderança do PT),

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, Leonídio Bouças e

Tenente Lúcio. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Elismar Prado,

declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado

Adelmo Carneiro Leão, 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.

Gilmar Machado, Prefeito Municipal de Uberlândia e Presidente da Associação dos

Municípios  do  Vale  do  Paranaíba;  Márcio  Teixeira  Nobre,  Presidente  da  Câmara

Municipal  de  Uberlândia;  Eduardo  Nunes  Guimarães,  Reitor  em  exercício  da

Universidade Federal  de Uberlândia,  representando o Sr.  Elmiro Santos Resende,

Reitor dessa Universidade; José Maria Mina, Vice-Reitor do Centro Universitário do

Triângulo; Paulo Piau Nogueira, Prefeito Municipal de Uberaba; Raul José de Belém,

Prefeito  Municipal  de  Araguari;  Lucas  Campos  de Siqueira,  Prefeito  Municipal  de

Patrocínio; Pedro José Lacerda, Presidente da Fiemg - Regional Vale do Paranaíba;

Adônis  Castro,  Chefe  do  Escritório  Regional  da AMM no Triângulo  Mineiro  e Alto

Paranaíba;  Joemilson  Donizetti  Lopes,  Juiz  de  Direito  da  2ª  Vara  Criminal  da

Comarca de Uberlândia,  representando o  Sr.  Paulo  Fernando Naves de Resende

Diretor do Foro dessa Comarca; e o Ten.-Cel. PM Reginaldo Souza, representando o

Cel. PM Dilmar Fernandes Crovato, Comandante da 9ª Região da Polícia Militar de

Minas Gerais, 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
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que  façam  suas  exposições.  Abertos  os  debates,  segue-se  ampla  discussão,

conforme  consta  das  notas  taquigráficas.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a

Presidência  agradece  a  presença  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 -  Adelmo Carneiro Leão -  Luiz Humberto Carneiro.

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA 3ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 22/5/2013

Às 9 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Rômulo Viegas,

Duarte Bechir, Sargento Rodrigues e Glaycon Franco (substituindo o Deputado Zé

Maia,  por  indicação  da  Liderança  do  BTR),  membros  da  supracitada  Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Rômulo Viegas, 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 da pauta e discutir e votar proposições da

Comissão e comunica o recebimento da seguinte correspondência dos Srs. Antônio

José  dos  Santos,  Presidente  do  Juventude  Futebol  Clube,  solicitando  a  esta

Comissão tomada de providências com relação a perseguição que vem sofrendo por

policiais  e  um  Vereador  do  Município  de  Salinas;  Wander  da  Costa  Ribeiro,

Presidente  do  Sindicato  dos  Oficiais  de  Justiça  Avaliadores  do  Estado  de  Minas

Gerais -  Sindojus -, agradecendo ao Deputado Rogério Correia, o envio das notas

taquigráficas da 9ª Reunião Extraordinária desta Comissão; Cel. PM Marco Antônio

Badaró  Bianchini,  Chefe  da  Assessoria  Institucional,  informando,  em  resposta  ao

Ofício nº 3.080/2012/SGM, que a Fazenda São Miguel e outras fazendas vizinhas já

foram,  por  mais  de  uma  vez,  invadidas/ocupadas  por  moradores  do  Brejo  dos

Crioulos,  sob  o  argumento  de  serem  remanescentes  de  quilombolas  e  legítimos

proprietários da área; e de correspondência publicada no “Diário do Legislativo” em

11/5/2013  dos  Srs.  Thiago  Henrique  Fiorott,  Coordenador  Regional  da  Funai  em

Minas Gerais e no Espírito Santo; Ten.-Cel. PM Júlio César de Souza, Comandante
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do 40º Batalhão da Polícia Militar; Júlio Delgado, Deputado Federal; Edmar Gomes

Machado, Procurador da República. 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 4.714, 4.715, 4.716, 4.722, 4.723, 4.725 e 4.726/2013. 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 Durval Ângelo e Rogério Correia (2) em que

solicitam sejam encaminhadas ao Desembargador Eduardo Andrade, da 1ª Câmara

Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais as notas taquigráficas da 23ª Reunião

Extraordinária desta Comissão, realizada às 17 horas do dia 20/5/2013, com pedido

de providências para: I- averiguar a denúncia de que os gestores dos órgãos públicos

da Prefeitura 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  os

documentos representados por lista de presença; II- enviar aos órgãos referidos um

Juiz  para  conferir  a  presença de servidores e a  eventual  conduta  irregular  acima

narrada; seja encaminhado ao Márcio Lacerda, Prefeito de Belo Horizonte pedido de

agendamento de reunião com representantes do Sind-RedeBH, Sindibel, Sinmed e

Somge-BH,  objetivando  a  resolução  dos  impasses  entre  servidores  públicos  e  a

administração municipal, com a participação de membros desta Comissão, os quais

se  farão  presentes  a  fim  de  colaborar  com  as  discussões  e  intermediar  as

negociações em prol da solução da greve; Vanderlei Miranda em que solicita seja

realizada audiência pública para debater a construção do empreendimento Ecovillas

Valeverde no Município de Betim e os transtornos causados aos moradores da região;

Rogério  Correia  em  que  solicita  seja  realizada  audiência  pública  para  debater  a

violação dos direitos humanos por conta do cerceamento da liberdade de atuação

sindical  no Estado de Minas Gerais;  Sargento Rodrigues (5) em que solicita  seja

encaminhado  ao  Chefe  da  Polícia  Civil  pedido  de  providências  para  apurar  a

denúncia da Sra. Josélia de Oliveira Campos, a qual estaria sofrendo abuso sexual

por  parte  de  seu  tio,  Gabriel  Francisco  Gonçalves;  seja  encaminhado  ao
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Comandante-Geral  da  Polícia  Militar  de  Minas  Gerais  o  seguinte  pedido  de

providências  com  relação  a  denúncia  do  policial  militar  Marcos  A.  B.  Magalhães

Domenici: 1- apurar a ocorrência de perseguição política por parte da Administração

Pública  castrense;  2-  investigar  o  cometimento  de  crime  de tortura  psicológica  e

assédio moral; 3- solicitar o desarquivamento e cópias de todos os procedimentos

instaurados  em  desfavor  do  denunciante  desde  o  ano  de  2004,  para  que  reste

comprovada  denúncia  de  tortura  psicológica,  perseguição  política  e  coação

hierárquica; 4- informar os nomes das autoridades responsáveis pelos procedimentos

instaurados em face do denunciante; 5- após devida apuração, realizar a citação de

todas  as  autoridades  responsáveis  pelos  procedimentos  acima  solicitados,  a

denúncia  e  responsabilização  das  mesmas,  com  a  aplicação  das  sanções

correspondentes, inclusive na sara judicial; 6- solicitar seu retorno imediato a 9ª Cia.

do  34º  Batalhão  da  Polícia  Militar,  local  no  qual  serviu  quando  exarada  decisão

judicial sobrevinda de uma das auditorias da Justiça Militar, resultante de uma ação

de cancelamento  de  punição extemporânea e  de  transparência,  com espeque na

Súmula  Vinculante  nº  01/TJM/MG;  sejam  encaminhados  a  Jacqueline  Ferreira

Moisés,  Promotora de Justiça na Comarca de Belo  Horizonte  o  trecho das notas

taquigráficas  da  11ª  Reunião  Ordinária  desta  Comissão,  realizada  em  22/5/2013,

onde estão transcritas as denúncias de Crisiomar José Barbosa sobre a conduta de

Pabloneli  de  Souza  Vidal,  alegando  assédio  moral  e  violação  de  direitos

fundamentais, e os documentos apresentados por esse denunciante, com 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; seja encaminhado ao titular da Corregedoria da Secretaria de Estado

de  Defesa  Social  -  Seds  -,  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

Seds, cuja cópia foi entregue nesta Comissão, e requer, seja também anexada a esse

pedido cópia da manifestação do Sr. Crisiomar feita à Ouvidoria do Ministério Público

de Minas Gerais sobre o mesmo assunto, a qual contém reprodução do Registro de
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Evento de Defesa Social - Reds -  nº 2012-001418809-001; seja enviado aos titulares

da Ouvidoria do Sistema Penitenciário e da Corregedoria do Sistema Prisional  de

Minas Gerais, bem como à Presidência do Colegiado de Corregedorias dos Órgãos

de  Defesa  Social  do  Estado  pedido  de  providências  para  acompanharem  o

encaminhamento,  as medidas 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 Seds, representação essa cuja cópia foi entregue nesta Comissão, e requer

sejam  anexados  a  esse  pedido  cópias  da  manifestação  do  Sr.  Crisiomar  feita  à

Ouvidoria  do  Ministério  Público de  Minas Gerais  sobre o  mesmo assunto,  a  qual

contém  reprodução  do  Registro  de  Evento  de  Defesa  Social  -  Reds  -  nº  2012-

001418809-001,  e  o  trecho  das  notas  taquigráficas  da  reunião  que  contém  a

transcrição  das  denúncias  do  Sr.  Crisiomar  contra  o  Sr.  Pabloneli.  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.

Durval Ângelo, Presidente.

ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PREVENÇÃO E

COMBATE AO USO DE CRACK E OUTRAS DROGAS NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 22/5/2013

Às 10h15min,  comparecem no anfiteatro  da Universidade Federal  dos Vales  do

Jequitinhonha e Mucuri,  em Diamantina,  os  Deputados Vanderlei  Miranda e Célio

Moreira,  membros  da  supracitada  Comissão.  O  Presidente,  Deputado  Vanderlei

Miranda, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a

qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A

Presidência informa que a reunião se destina a discutir o enfrentamento ao crack e a

outras  drogas  no  Município  de  Diamantina.  A Presidência  passa  a  ouvir  a  Sra.

Luciana  Teixeira  Guimarães  Christofaro,  Promotora  de  Justiça  e  Diretora  da

Secretaria das Promotorias de Justiça da Comarca de Diamantina, e os Srs. Paulo

Célio de Almeida Hugo, Prefeito Municipal de Diamantina; Marcelo Marinho, Vereador
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da Câmara Municipal de Diamantina, representando o Sr. Maurício da Paixão Maia,

Presidente dessa Casa Legislativa; Cristiano Araújo Simões Nunes, Juiz da 1ª Vara

da Comarca de Diamantina, representando o Sr.  Neanderson Martins Ramos, Juiz

Diretor do Foro da Comarca de Diamantina; o Ten. Cel. PM João Carlos Mesquita de

Moraes, Comandante do 3º Batalhão de Polícia Militar de Minas Gerais; o 1º Ten. PM

Fábio José Teixeira Castro Lopes, Comandante da 36ª Companhia de Polícia Militar;

o Sgt. PM Sidnei José Costa, Coordenador do Proer de Diamantina; e os Srs. Kleber

Valadares Coelho Júnior,  Delegado de Repreensão a Tóxicos e Entorpecentes de

Diamantina  e  Vinícius  Sampaio  da  Costa,  Delegado  Regional  de  Polícia  Civil  de

Diamantina, 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  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 maio de 2013.

Vanderlei Miranda, Presidente - Glaycon Franco - Rômulo Viegas.

ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA

E TECNOLOGIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA,

EM 27/5/2013

Às 13h15min, comparece na Câmara Municipal de Divinópolis a Deputada Maria

Tereza Lara, membro da supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado

Fabiano Tolentino. Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Maria Tereza

Lara, declara aberta a reunião e, com base no inciso III do art. 120, 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 combate à prática de "bullying" nas

escolas do Município de Divinópolis e região. A Presidência interrompe os trabalhos

ordinários  da  reunião  para  ouvir  as  Sras.  Eliana  Cançado  Ferreira,  Secretária

Municipal  de  Educação,  representando  o  Sr.  Vladimir  de  Faria  Azevedo,  Prefeito
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Municipal de Divinópolis; Ana Paula de Oliveira, Analista Educacional, representando

a  Sra.  Vera  Lúcia  Soares  Prado,  Superintendente  da  Regional  de  Ensino  de

Divinópolis;  Patrícia Nascimento Amaral Vieira e Ariane Garrocho de Faria,  ambas

professoras universitárias na Funedi/Uemg; os  Srs.  Rodyson Kristnamurti  da Silva

Oliveira e  Edimilson  Andrade,  ambos,  respectivamente,  Vereador  e  Presidente  da

Câmara Municipal  de  Divinópolis;  Eduardo Print  Júnior,  Vereador  e  Presidente  da

Comissão  Municipal  de  Educação  de  Divinópolis;  Carlos  José  e  Silva  Fortes,

Promotor de Justiça da Infância e Juventude da Comarca de Divinópolis; e Renato

Ferreira Silva, professor universitário na Faced, que são convidados a tomar assento

à  mesa.  A Presidência  passa  a  palavra  aos  convidados,  para  que  façam  suas

exposições.  Abertos os  debates,  segue-se ampla discussão,  conforme consta nas

notas  taquigráficas.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a

presença dos parlamentares,  dos convidados  e  do  público em geral,  determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 29 de maio de 2013.

Duarte Bechir, Presidente -  Maria Tereza Lara -  Elismar Prado -  Bosco.

ATA DA 24ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

27/5/2013

Às 14h11min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Durval Ângelo,

Rômulo  Viegas  e  Sargento  Rodrigues,  membros  da  supracitada  Comissão.  Está

presente,  também,  o  Deputado  Cabo  Júlio.  Havendo  número  regimental,  o

Presidente, Deputado Durval Ângelo, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da

ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e a subscreve. A Presidência

informa  que  a  reunião  se  destina  a  ouvir  o  Sr.  Geraldo  do  Amaral  Toledo  Neto,

Delegado de Polícia, que prestará esclarecimentos acerca da suposta tentativa de

homicídio  contra  a  menor  A.L.S.,  bem  como sobre  a  prática  de  atos  objetos  de

processos  cível  e  criminal.  A  Presidência  interrompe  os  trabalhos  ordinários  da

reunião  para  ouvir  as  Sras.  Águeda  Bueno  do  Nascimento,  Delegada  da

Corregedoria-Geral  de  Polícia  do  Estado,  Silvana  Fiorillo  Rocha  de  Resende,

Assessora  do  Ouvidor  de  Polícia  do  Estado,  e  os  Srs.  Antônio  Gama  Júnior,
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Delegado-Geral e Subcorregedor-Geral de Polícia Civil do Estado, representando os

Srs. Cylton Brandão da Matta e Renato Patrício Teixeira, respectivamente Chefe de

Polícia Civil e Corregedor-Geral de Polícia Civil do Estado, e Rodrigo Xavier da Silva,

Ouvidor de Polícia do Estado, que são convidados a tomarem assento à mesa. Os

Deputados  Sargento  Rodrigues,  Durval  Ângelo  e  Cabo  Júlio,  como  autores  do

requerimento  que  deu  origem  ao  debate,  tecem,  cada  um  por  sua  vez,  suas

considerações iniciais.  Logo após, a Presidência 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  os  requerimentos  dos  Deputados

Sargento Rodrigues (2) em que solicita seja realizada audiência pública para debater

as  violações  dos  direitos  fundamentais  ao  devido  processo  legal,  contraditório  e

ampla defesa assegurados aos mineiros da antiga Mina de Morro Velho, que afetam o

direito constitucional à saúde dos interessados, no Centro Cultural de Nova Lima, e

seja realizada reunião desta Comissão para que o Sr. Geraldo do Amaral Toledo Neto,

Delegado  de  Polícia,  preste  esclarecimentos  sobre  suposta  violação  de  direitos

humanos; e Cabo Júlio em que solicita seja realizada audiência pública para discutir a

transferência  e  esclarecer  denúncias  de  assédio  moral,  tráfico  de  influência  e

ingerência do Prefeito Municipal de Mirabela relacionados aos policiais militares do

destacamento da Polícia Militar, nesse Município. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e

encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 29 de maio de 2013.

Durval Ângelo, Presidente -  Duarte Bechir -  Rômulo Viegas.

ATA DA 16ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 28/5/2013

Às  15h14min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  Deputados  Zé  Maia,

Lafayette de Andrada, Ulysses Gomes e Sebastião Costa, membros da supracitada
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Comissão, e Gustavo Valadares, substituindo o Deputado Jayro Lessa, por indicação

do Bloco Transparência e Resultado. 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 matéria constante na pauta e a discutir e votar

proposições da Comissão e comunica o recebimento da seguinte correspondência,

publicada no “Diário do Legislativo”, na data mencionada entre parênteses: ofícios

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, Paulo Sérgio Bomfim, Diretor

do Departamento de Gestão Interna do Ministério da Integração Nacional, do FNDE

(598) (23/5/2013), e da Sra. Renata Vilhena, Secretária de Planejamento (24/5/2013.).

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.  Os

Projetos de Lei nºs 3.893 e 4.041/2013 são retirados de pauta, por determinação do

Presidente  da  Comissão,  por  não  cumprirem  pressupostos  regimentais.  Após

discussão  e  votação,  são  aprovados,  cada  um  por  sua  vez,  em  turno  único,  os

pareceres pela ratificação dos Convênios de ICMS nºs 3 a 6, 8 a 10, 12 a 16, 20, 21,

24, 26, 32, 33 e 138/2013, no âmbito do Confaz encaminhados pelas Mensagens de

nºs 428/2013 (relator: Deputado Lafayette de Andrada); 417, 418, 423 a 426, 432,

434,  436  e  438/2013  (relator:  Deputado  Lafayette  de  Andrada,  em  virtude  de

redistribuição);  427,  429  a  431,  433,  435,  437  e  439/2013  (relator:  Deputado

Sebastião Costa, em virtude de redistribuição), que concluem pela apresentação de

projetos de resolução. O Deputado Ulisses Gomes retira-se da reunião. Registra-se a

presença do Deputado Adalclever Lopes. Na fase de discussão do parecer do relator,

Deputado  Zé  Maia,  que  conclui  pela  aprovação,  no  2º  turno,  do  Projeto  de  Lei

Complementar  nº  33/2012  com  a  Emenda  nº  1  ao  vencido  no  1º  turno,  são

apresentadas as Propostas de Emendas nºs 1 a 4 e 6, do Deputado Cabo Júlio, e 5,

do Deputado Sargento Rodrigues. Após discussão e votação, é aprovado o parecer,
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salvo as propostas de emendas. Submetidas a votação, são rejeitadas as Propostas

de Emenda nºs 1 a 4 e 6. O Presidente informa que a Proposta de Emenda nº 5 já

está contemplada no parecer. O Deputado Gustavo Valadares retira-se da reunião.

Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela

aprovação, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 2.680/2011 com a Emenda nº 1, da

Comissão de Constituição e Justiça, 3.681/2012 (relator: Deputado Sebastião Costa,

em virtude de redistribuição), 3.977 com a Emenda nº 1, da Comissão de Constituição

e  Justiça,  e  3.978/2013  (relator:  Deputado  Lafayette  de  Andrada).  Registra-se  a

presença do Deputado Jayro Lessa. 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, em turno único, os Projetos de Resolução nºs 4.076, 4.078 e 4.079/2013, 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, 29 de maio de 2013.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Duarte  Bechir  -  Liza  Prado -  Leonardo Moreira -

Inácio Franco.

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E

REGIONALIZAÇÃO NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 30/4/2013

Às 15h32min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Luzia Ferreira e os

Deputados  Paulo  Lamac  e  Carlos  Pimenta,  membros  da  supracitada  Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Paulo Lamac, declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Carlos Pimenta,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita

pelos  membros da  Comissão presentes.  A Presidência  informa que a  reunião  se

destina a apreciar a matéria constante da pauta e a deliberar sobre proposições da

Comissão. A seguir, comunica o recebimento da seguinte correspondência, publicada

no “Diário do Legislativo” nas datas mencionadas entre parênteses: ofícios da Sra.
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Maria  Coeli  Simões  Pires,  Secretária  de  Estado  de  Casa  Civil  e  Relações

Institucionais (12/4/2013 e 6/4/2013), e dos Srs. José Antônio Corrêa Coimbra, Chefe

de Gabinete do Ministro de Minas e Energia (6/4/2013), e Ricardo Barbosa Batista,

Presidente da Câmara Municipal de Caldas (11/4/2013). 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,  é  aprovado,  em

turno único, o Projeto de Lei nº 3.610/2012, que recebeu parecer por sua aprovação.

Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs

4.403, 4.404, 4.464, 4.467, 4.469, 4.470, 4.471, 4.525, 4.534, 4.535, 4.607, 4.608,

4.609 e 4.610/2013. 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 Paulo Lamac (5) em

que solicita sejam realizadas audiências públicas desta Comissão para debater os

desafios da mobilidade urbana nos aglomerados e favelas;  para debater a função

pública relativa ao ramal ferroviário Águas Claras; para buscar esclarecimentos sobre

o possível cancelamento dos voos comerciais realizados no Aeroporto Itamar Franco,

bem como debater  os  prejuízos  que tal  medida  trará para  o  desenvolvimento  da

região da Zona da Mata; para debater formas alternativas de prevenção da dengue

nos  Municípios  mineiros,  em  especial  a  proposta  dos  pratos  antidengue;  seja

realizada audiência pública desta Comissão na Região Metropolitana do Vale do Aço

para debater a gestão unificada da função pública de interesse comum de uso do solo

metropolitano no Estado;  Fred Costa  (3)  em que solicita  seja  realizada audiência

pública desta Comissão para debater a regularização fundiária de loteamentos no

Município  de  Nova  Lima;  para  debater  a  invasão  de  imóveis  da  extinta  Rede

Ferroviária Federal, na divisa dos Bairros Belvedere, em Belo Horizonte, e Vila da

Serra, em Nova Lima; seja realizada visita desta Comissão à área da extinta Rede

Ferroviária Federal, na divisa dos Bairros Belvedere, em Belo Horizonte, e Vila da

Serra, em Nova Lima, atualmente ocupada de forma irregular; Bonifácio Mourão em

que solicita seja consignado voto de congratulações com a Igreja Batista do Calvário,

de Governador Valadares, pelos seus 50 anos; Paulo Guedes em que solicita seja

realizada  audiência  pública  desta  Comissão  no  Município  de  Varzelândia  para
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debater  assuntos  relativos  à  questão  agrária  relacionados  com  projetos  de

assentamento Fazenda Betânia, Conquista da Unidade, Macaúbas, acampamento da

Fazenda  Brilho  do  Sol,  Para  Terra  I,  Para  Terra  II  e  uma  área  remanescente

quilombola  do  Brejo  dos  Crioulos;  Rogério  Correia  (3)  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  Reitor  da  Universidade  Federal  de  Minas  Gerais  pedido  de

providências para que se realize laudo técnico da 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 se envie a esta Comissão o

resultado; seja encaminhado ao Secretário de Estado de Meio Ambiente pedido de

providências para que se realize relatório detalhado, a fim de averiguar ocorrência de

irregularidade,  do  processo  de  licenciamento,  implantação  e  funcionamento  da

empresa Inca,  no  Município  de  Prudente  de  Morais,  e  para  que se  envie  a  esta

Comissão o resultado; sejam remetidas as notas taquigráficas da reunião realizada

em 19/4/2013, no Município de Prudente de Morais,  bem como cópia do relatório

apresentado nessa reunião pelo Vereador Frances José Iglesias, à Câmara Municipal

e à Prefeitura Municipal de Prudente de Morais, ao Comandante do 2º Pelotão da

198ª  Cia.  da  Polícia  Militar  em  Matozinhos,  ao  Superintendente  Regional  de

Regularização  Ambiental  -  Supram  Central-Metropolitana  e  ao  Ministério  Público

Estadual;  Almir  Paraca  em  que  solicita  seja  realizada  audiência  pública  desta

Comissão no Município de Arinos para debater a integração dos órgãos e entidades

dos Governos Federal e Estadual nas ações e intervenções pelo desenvolvimento

sustentável, em curso na Bacia do Rio Urucuia, a atuação do Parlamento do Sertão e

o funcionamento do consórcio dos Municípios  das Bacias dos Rios  Carinhanha e

Urucuia;  Carlos  Pimenta  (2)  em  que  solicita  seja  realizada  audiência  pública  da

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização para debater a elaboração dos

planos diretores das cidades mineiras; seja formulado voto de congratulações com a

comunidade  de  Montezuma  pelo  aniversário  de  emancipação  política  desse

Município;  Liza  Prado  em  que  solicita  seja  realizada  audiência  pública  desta

Comissão para  debater  a  municipalização da iluminação pública,  nos  termos das

Resoluções  n°s  414,  de  2010,  e  479,  de  2012,  da  Agência  Nacional  de  Energia

Elétrica -  Aneel - ; Luzia Ferreira em que solicita seja realizada audiência pública
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desta Comissão para debater o processo de revitalização da Rodovia MG-05,  em

elaboração pelo Departamento de Estradas de Rodagem -  DER-MG -, bem como a

integração da referida rodovia aos domínios do Município de Belo Horizonte; Luzia

Ferreira, Carlos Pimenta e Paulo Lamac em que solicitam seja realizada audiência

pública  desta  Comissão  para  debater  as  dificuldades  operacionais,  técnicas  e

financeiras enfrentadas pelos Municípios em face da necessidade de tratamento de

seus  resíduos  sólidos,  em  especial  o  fechamento  de  lixões  até  o  ano  de  2014.

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.

Paulo Lamac, Presidente - Luzia Ferreira - Elismar Prado.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DA MENSAGEM Nº 417/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De  autoria  do  Governador  do  Estado,  a  mensagem  em  epígrafe  encaminha

Convênio ICMS nº 3, de 28 de março 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 3/2013, altera o Convênio ICMS nº 54, de 25 de maio de 2012,

que  concede  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 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
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semiárido brasileiro.

Nos termos da cláusula primeira do Convênio ICMS n° 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 n° 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”.

Uma das alterações promovidas pelo Convênio ICMS nº 3/2013 incide sobre o § 1º

da cláusula primeira do Convênio ICMS nº 54/2012, com o intuito  de estabelecer
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como termo final da isenção acima referida o dia 30 de junho de 2013. A redação

anterior, dada pelo Convênio ICMS nº 124/2012, previa como termo final o dia 31 de

março de 2013.

Outras modificações incidem sobre o 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 I. Na alteração são acrescentados novos

decretos dos Estados da Bahia, do Ceará, do Rio Grande do Norte e de Pernambuco,

relativos à declaração de situação de emergência ou de calamidade pública, bem

como inúmeros Municípios beneficiados à lista dos Estados da Bahia, do Rio Grande

do Norte e de Pernambuco. Constam da lista do Anexo I, além de 41 Municípios de

Minas Gerais, Municípios dos seguintes Estados: Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão,

Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe. O Anexo II  apresenta

lista de Municípios beneficiados localizados fora do semiárido brasileiro e que têm a

sua  situação  de  emergência  ou  de  calamidade  pública,  decorrente  da  estiagem,

declarada em portaria do Ministério da Integração Regional.

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 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
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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 3/2013, por meio do

projeto de resolução a seguir apresentado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº .../2013

Ratifica o Convênio ICMS nº 3, de 28 de março 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 3, de 28 de março 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 - Lafayette de Andrada, relator - Sebastião Costa - Ulysses

Gomes.

PARECER SOBRE A MENSAGEM Nº 435/2013

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 6,  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



128
____________________________________________________________________________

O ordenamento  jurídico  brasileiro  concede aos  Estados  e  ao  Distrito  Federal  a

competência  referente  ao  Imposto  sobre  Operações  Relativas  à  Circulação  de

Mercadorias  e  sobre  Prestações  de  Serviços  de  Transporte  Interestadual  e

Intermunicipal  e  de  Comunicação -   ICMS. De forma,  entretanto,  a coordenar  as

diversas políticas estaduais relativas a esse imposto, a legislação -  especialmente a

Constituição da República de 1988 e a Lei Complementar nº 24, de 1975, por ela

recepcionada -  define procedimentos para que determinados aspectos das regras

referentes  ao  ICMS  sejam  considerados  válidos.  Tais  aspectos  são  disciplinados

geralmente na forma de convênios, submetidos ao crivo do Conselho Nacional de

Política Fazendária -  Confaz - , que reúne representantes dos governos estaduais e

distrital.

Assim,  foi  enviada  a  esta  Casa  Legislativa  a  Mensagem  nº  435,  de  2013,  do

Governador  do  Estado,  que  encaminha  o  Convênio  ICMS  nº  6,  de  2013,  que

estabelece  disciplinamento  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.

No que se refere aos aspectos legais, o encaminhamento se dá 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.

Quanto aos aspectos objetivos, o Convênio nº 6/2013, como já citado, estabelece

critérios  para  emissão  de  documentos  fiscais  referentes  à  circulação  de  energia

elétrica. Em especial, o convênio, além de tratar de aspectos referentes às empresas

distribuidoras, disciplina ainda matérias referentes ao consumidor que, na condição

de microgerador ou minigerador, promover saída de energia elétrica com destino a

empresa distribuidora.  Trata-se  de  regulação de  fenômeno relativamente  novo na

realidade brasileira, em que consumidores que produzem de maneira descentralizada

excedente de energia podem ofertá-lo a distribuidora. É, assim, aspecto que concorre

para a modernização do parque gerador e distribuidor de energia elétrica atualmente

instalado.
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A celebração do convênio se deu de acordo com a legislação vigente e com a

anuência do Estado de Minas Gerais,  por  meio de sua representação no Confaz.

Dessa  forma  e  considerando  a  necessidade  de  manifestação  da  Assembleia

Legislativa quanto à matéria, somos pela ratificação do Convênio.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela ratificação do Convênio ICMS nº 6/2013 por meio do

projeto de resolução a seguir apresentado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº .../2013

Ratifica  o  Convênio  nº  6/2013,  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  6/2013,  celebrado pelo  Conselho

Nacional de Política Fazendária -  Confaz -  em 5 de abril de 2013, que estabelece

disciplinamento 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.

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 DO PROJETO DE LEI Nº 3.935/2013

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório

De autoria do Deputado Zé Maia,  o projeto de lei  em epígrafe tem por  objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Comunitária de Comunicação, com sede

no Município de União de Minas.

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,
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conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.935/2013 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária de Comunicação, com sede no Município de União de Minas, pessoa

jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como escopo a execução de

serviço de radiodifusão comunitária.

Na  consecução  desse  propósito,  a  instituição  promove  a  difusão  de  ideias,

elementos culturais, tradições e hábitos da região em que atua; incentiva a integração

da comunidade, estimulando o lazer, a cultura e o convívio social; presta serviços de

utilidade  pública,  apoiando  a  defesa  civil;  contribui  para  o  aperfeiçoamento

profissional de jornalistas e radialistas.

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  Associação

Comunitária  de  Comunicação  em  defesa  do  direito  de  expressão  dos  cidadãos,

consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.935/2013, em turno

único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 28 de maio de 2013.

Gustavo Valadares, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 4.077/2013

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 segmento

econômico de artefatos para uso em construção civil, 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
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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 artefatos para uso na 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 da Secretaria de Estado de Fazenda, encaminhada

por  meio  da  Mensagem  nº  401/2013,  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  em

12/4/2013.

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 e dos contribuintes sobre

os quais elas incidiram.

A exposição de motivos da SEF justifica a citada concessão do regime especial ao

segmento  econômico  de  artefatos  para  uso  em  construção  civil  pela  concessão

irregular de benefícios fiscais ocorrida nos Estados do Rio de Janeiro, da Bahia e de

Santa  Catarina,  que  concederam  vantagens  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. 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
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motivos chama atenção para o fato de que a norma constitucional visa à harmonia

entre os entes federados ao evitar a chamada guerra fiscal.

Com base nessa justificativa,  foram concedidos regimes especiais  de  tributação

para o setor produtivo de artefatos para uso em construção civil, instituindo crédito

presumido de forma que a carga tributária efetiva seja de 2%.

Assim, considerando a previsão legal da matéria e os impactos benéficos para a

economia mineira, somos favoráveis à proposição.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  opinamos  pela  aprovação  do  Projeto  de  Resolução  nº

4.077/2013, em turno único, na forma original.

Sala das Comissões, 3 de junho de 2013.

Romel Anízio, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.122/2012

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório

De autoria do Deputado Dilzon Melo, o projeto de lei em epígrafe autoriza o Poder

Executivo a doar ao Município de São Gonçalo de Sapucaí o trecho de rodovia que

especifica.

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 3.122/2012, em seu art. 1º, determina a desafetação do bem

público constituído 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 do referido trecho ao Município de São

Gonçalo do Sapucaí para a instalação de via urbana. Estabelece, ainda, que, se o
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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.

Em sua análise sobre a matéria, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou o

Substitutivo  nº  1,  com  a  finalidade  de  adequar  o  texto  da  proposição  à  técnica

legislativa.

As  rodovias  estaduais  estão  submetidas  à  jurisdição  do  DER-MG,  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, 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 observar que, como o trecho objeto do projeto de lei em análise será

inserido no perímetro urbano do Município de São Gonçalo do Sapucaí, esse ente

federativo assumirá a responsabilidade por sua manutenção e conservação, a fim de

garantir a autonomia municipal e atender aos anseios de seus munícipes.

Ademais, 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 da proposição em exame, seja de forma implícita, quando

não há referência expressa à desafetação.

Cabe ressaltar, ainda, que a doação do referido trecho da Rodovia MG-878 para o

Município de São Gonçalo do Sapucaí 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 apenas sobre a titularidade do imóvel, que passará a

integrar o domínio público municipal.

Sendo assim, entendemos que o projeto de lei em apreço merece ser aprovado 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 3.122/2012, na

forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 28 de maio de 2013.

Ivair  Nogueira,  Presidente  e  relator  -  Celinho  do  Sinttrocel  -  Anselmo  José

Domingos - Gustavo Valadares.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.248/2012

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte

Relatório

De autoria do Deputado Arlen Santiago, o projeto em epígrafe dispõe sobre o tempo

de  atendimento  ao  usuário  nos  caixas  de  hipermercados,  supermercados  e

congêneres e dá outras providências.

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.

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  em  pauta  estabelece  que  os  supermercados  e  congêneres  ficam

obrigados a manter, no setor de caixas, funcionários suficientes para permitir que os

consumidores sejam atendidos em tempo razoável. Esse tempo seria de 20 minutos,

no período compreendido entre o dia 30 de um mês e o dia 10 do mês subsequente,

e de 10 minutos nos demais dias. A marcação desse tempo seria delimitada pelos

horários  de  ingresso e  saída  do usuário  no  recinto  onde estiverem instalados  os

caixas. Os estabelecimentos deverão afixar avisos informando o número e o assunto

da  futura  lei,  bem  como  o  telefone  do  órgão  responsável  pela  fiscalização.  As

sanções  para  infração  são  multa  e  suspensão  da  atividade  até  que  o  órgão

responsável receba dados comprobatórios de que o número de funcionários tenha

sido reajustado de modo a sanar a demora no atendimento.

A título de justificação, o autor alega que nos dias de hoje, muitas vezes, formam-se
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filas intermináveis pelo simples fato de não haver número suficiente de funcionários

para suprir a demanda de clientes. Esclarece que o projeto é inspirado em legislação

do Município de Araraquara, em São Paulo,  que tem sido bem aceita até mesmo

pelos  supermercados,  que  garantiram  o  cumprimento  da  regra,  contratando  mais

funcionários,  sem  o  repasse  do  custo  aos  consumidores.  Ademais,  tramita  em

diversos  outros  órgãos  legislativos  propostas  de  igual  teor,  como  na  Assembleia

Legislativa do Estado de São Paulo. Afirma também que é necessária a criação de

mecanismos para aumentar a qualidade do atendimento desses estabelecimentos,

pois é inaceitável o tempo que as pessoas têm de gastar em filas, perdendo horas

preciosas do seu dia para conseguir fazer suas compras.

Por seu turno, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu que a matéria está

inserida na competência legislativa concorrente outorgada aos Estados federados.

No  âmbito  de  competência  da  nossa  Comissão,  entendemos  que  a  matéria  é

meritória. Sustentamos a nossa opinião com a mesma justificação apresentada pelo

autor, amplamente detalhada nesta peça opinativa.

Conclusão

Em vista do exposto, opinamos pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº

3.248/2012 na forma original.

Sala das Comissões, 27 de maio de 2012.

Fred Costa, Presidente - Liza Prado, relatora - Duilio de Castro.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.871/2013

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

Relatório

O projeto de lei em epígrafe, de autoria do Deputado Rogério Correia, dispõe sobre

o ingresso no primeiro ano do ensino  fundamental  na  rede pública de  ensino  do

Estado.

A proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Educação,

Ciência e Tecnologia.

Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade,

constitucionalidade  e  legalidade  do  projeto  na  forma  do  Substitutivo  nº1,  que

apresentou.



136
____________________________________________________________________________

Vem agora a proposição a esta Comissão para, nos termos do art. 188, combinado

com o art. 102, VI, “a”, do Regimento Interno, receber parecer quanto ao mérito.

Fundamentação

A proposição em análise  objetiva  estabelecer  idade mínima para o  ingresso no

primeiro ano do ensino fundamental da rede pública de ensino do Estado. De acordo

com o Projeto, a criança deverá ter 6 anos completos até 31 de março do ano em que

ocorrer  a matrícula.  Estabelece ainda que aquela que completar 6 anos de idade

após essa data deverá ser matriculada na pré-escola.

A data limite do aniversário da criança para o ingresso no ensino fundamental não é

normatizada pela LDB. O art. 32 dessa lei impõe, unicamente, que a criança deve

começar a cursá-lo aos 6 anos de idade. A Câmara de Educação Básica do Conselho

Nacional  de  Educação,  a  fim  de  organizar  as  matrículas  no  sistema educacional

brasileiro,  editou  as  Resoluções  nº  1,  de  14/1/2010,  e  nº  6,  de  20/10/2010,  que

estabelecem que a criança deve completar 6 anos até o dia 31 de março do ano em

que ocorrer a matrícula.

Os efeitos dessas resoluções foram suspensos em razão do julgamento do mérito

da  ação  civil  pública  impetrada  pela  Segunda  Vara  Federal  de  Pernambuco  com

decisão em 9/9/2011 e posteriormente ratificada pela ação civil pública impetrada na

Terceira Vara Federal de Minas Gerais com decisão em 26/10/2012. Ambas ações

julgaram improcedente o estabelecimento da data de corte etário em 31 de março,

por meio de resolução sem amparo legal, e autorizaram a matrícula de crianças com

seis anos incompletos no ensino fundamental. Em cumprimento ao disposto na ação

civil pública de Pernambuco, a Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais

permitiu, por meio da Resolução 2.108 de 20/6/2012, que, em 2013, a matrícula no

primeiro  ano  do  ensino  fundamental  fosse  estendida  a  todas  as  crianças  que

completassem 6 anos de idade até 31 de dezembro.

O Conselho Nacional de Educação - CNE - manifestou-se sobre essa polêmica a

respeito da data de corte etário por meio de nota técnica aprovada pela Câmara de

Educação  Básica  em  5/6/2012.  Nela  é  ressaltada  a  coerência  de  todos  os  atos

normativos  emitidos  pelo  CNE que  regulamentam  a  educação infantil  e  o  ensino

fundamental,  inclusive  no  que  tange à  fixação da data  de  corte  etário  em 31 de
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março. De acordo com a mesma nota, as decisões proferidas nesses documentos

foram  precedidas  de  inúmeras  audiências  públicas  que  contaram  com  ampla

participação dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, por intermédio dos

dirigentes de  ensino,  de  representações  de secretários  estaduais  de  ensino  e  de

dirigentes  municipais  de  educação,  além  de  significativa  representação  de

professores.

Outra entidade que se manifestou a respeito da questão foi o Fórum Mineiro de

Educação Infantil.  Esse fórum, que milita pela defesa dos direitos das crianças, se

posicionou em favor do corte etário  estipulado pelo CNE e vem realizando amplo

movimento envolvendo famílias, profissionais da educação e o poder  público para

debater  o  tema.  Além  disso,  elaborou  um  dossiê  contendo  os  argumentos  que

embasam sua posição contrária à ampliação do corte etário para 31 de dezembro.

A posição de alguns especialistas em educação também é favorável ao corte etário

estipulado pelo CNE. Para eles, a educação infantil  deve permitir  à criança viver a

infância de forma plena, promovendo seu desenvolvimento cognitivo e social.  Isso

requer processos pedagógicos peculiares que são desenvolvidos especificamente na

educação  infantil.  O  acesso  antecipado  ao  ensino  fundamental  poderia  privar  as

crianças dessa vivência e desenvolvimento.

Em análise preliminar do projeto, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou

o  Substitutivo  nº  1,  atribuindo  ao  Conselho  Estadual  de  Educação  -  CEE  -  a

competência  para  fixar  o  corte  etário,  ou  seja,  a  data  limite  para  que  a  criança

ingresse no primeiro ano do ensino fundamental. Em que pese a necessidade de se

efetuarem  alterações  ao  projeto  original,  como  bem  argumentou  a  Comissão  de

Constituição e Justiça, não estamos plenamente de acordo com aquelas propostas no

Substitutivo nº 1, por ela apresentado.

Em primeiro lugar, a ementa do Substitutivo nº 1 indica que o projeto dispõe sobre a

idade  de  ingresso  no  primeiro  ano  da  pré-escola  e  do  ensino  fundamental.  No

entanto, a discussão que deu origem ao projeto de lei em estudo tem por objeto a

idade mínima para ingresso apenas no primeiro ano do ensino fundamental. Ademais,

todos os dispositivos do Substitutivo nº1 regulam apenas o ingresso no primeiro ano

do  ensino  fundamental  e  não  tratam  do  ingresso  na  pré-escola.  É,  portanto,
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necessário  ajustar  a  ementa  ao  objeto  efetivamente  tratado no projeto  de  lei  em

análise.

O art.1º estabelece que os pais ou responsáveis têm por dever efetuar a matrícula

dos filhos ou dependentes no ensino fundamental e concede ao Conselho Estadual

de Educação a prerrogativa de estipular a data de corte para ingresso nessa etapa de

ensino. Esse dever imputado aos pais ou responsáveis é normatizado, em âmbito

federal,  pelo art.  6º da Lei nº 9.394, de 20/12/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da

Educação Nacional -  LDB). O referido artigo foi alterado pela Lei Federal nº 11.114,

de 16/5/2005, que estipulou o dever dos pais ou responsáveis de efetuar a matrícula

dos menores, a partir dos 6 anos de idade, no ensino fundamental. Posteriormente,

sofreu nova alteração por meio da Lei Federal nº 12.796, de 4/4/2013, que ampliou o

dever de matrícula das crianças para 4 anos de idade, na educação básica. Como,

em âmbito federal, já foi determinado o dever de matrícula das crianças pelos pais,

julgamos desnecessário reiterá-lo no projeto de lei em estudo. Também nos parece

que o comando em questão foge ao objeto principal do projeto, que é o corte etário

para ingresso no ensino fundamental. Julgamos, portanto, conveniente suprimi-lo.

Ainda  em  relação  ao  art.  1º  do  Substitutivo,  não  obstante  a  competência  do

Conselho  Estadual  de  Educação  para  baixar  normas  complementares  para  a

regulação do sistema estadual de educação, a definição do corte etário para ingresso

no ensino fundamental deve ser definida em lei, com precisão e clareza, a fim de não

suscitar dúvidas sobre sua aplicação. Dessa forma, não julgamos necessário atribuir

ao  órgão  a  competência  para  definir  a  idade  de  corte  de  entrada  no  ensino

fundamental. A própria Comissão de Constituição e Justiça, aliás, argumenta que é

facultado ao Poder Legislativo legislar sobre a matéria, como fica claro no trecho do

parecer  por  ela  apresentado:  “Como a Constituição  da  República  não  estabelece

reserva  legal  em  sentido  estrito,  a  falta  de  previsão  legal  pode  ser  suprida  pelo

estabelecimento da data de corte na própria lei,”.

A redação dada pelo Substitutivo ao art. 2º do projeto de lei em análise pressupõe

que todas as crianças de 5 anos de idade estão matriculadas na pré-escola. Essa

etapa da educação escolar se tornou obrigatória a partir da Emenda Constitucional nº

59, de 11/11/2009, que estabelece sua implantação progressiva, até 2016, quando
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sua oferta plena e frequência passam a ser obrigatórias. Portanto, ainda temos no

cenário educacional crianças que não cursam a pré-escola e ingressam diretamente

no ensino fundamental. Dados do IBGE/INEP relativos a 2011 demonstram que a taxa

de  atendimento  na  pré-escola  ainda  apresenta  um  défict  de  20%  em  relação  à

população na faixa etária própria.

O  parágrafo  único  do  art.  2º  do  substitutivo,  por  sua  vez,  faculta  ao  Conselho

Estadual de Educação estabelecer regras de transição que contemplem a situação de

educandos  que  tenham  ingressado  na  educação  infantil  em  idade  diversa.  O

estabelecimento  de  regras  de  transição  não  deve  ser  uma  faculdade,  mas  uma

obrigatoriedade. À criança deve ser garantido não somente o acesso à escola, mas a

permanência e a conclusão dos estudos com êxito.

Julgamos que o  Projeto de Lei nº 3.781/2013 é bastante relevante, por contribuir

para  pacificar  a  situação  das  matrículas  dos  alunos  no  primeiro  ano  do  ensino

fundamental  nas  escolas.  No  entanto,  parece-nos  que  requer  alguns

aperfeiçoamentos. Assim, propomos, ao final deste parecer,  o Substitutivo nº  2 ao

projeto originalmente apresentado.

Em relação ao art. 1º do projeto em análise, sugerimos a retirada da referência à

rede pública de ensino. Sugerimos também a ampliação da incidência do comando ao

ensino  fundamental  do Estado.  De acordo com a LDB, art.  17,  as  instituições de

ensino fundamental criadas e mantidas pela iniciativa privada compõem o sistema de

ensino dos Estados. O art. 1º do projeto de lei originalmente apresentado, no entanto,

restringe o corte etário para o ingresso no ensino fundamental na rede pública de

ensino do Estado em 31 de março. Além disso, o atendimento do ensino fundamental,

em regime de colaboração entre o Estado e os Municípios, é realizado nos termos do

Plano de Atendimento Escolar, que organiza a oferta de ensino nas redes públicas

estadual e municipais, em conjunto, conforme a demanda apurada, visando ao pleno

atendimento da  escolaridade obrigatória.  As normas concernentes ao atendimento

escolar estão expressas em resoluções anuais da Secretaria de Estado de Educação.

No ano em curso, vigora o disposto na Resolução 2.108, de 20/6/2012, que organiza

o  cadastramento  escolar  e  o  período  de  matrícula  na  rede  pública  de  ensino  -

estadual e municipal - de forma unificada e em regime de colaboração.
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Ao art. 2º, propomos nova redação para flexibilizar, até 2015, o ingresso de crianças

que completarem 6 anos de idade após a data de 31 de março, desde que tenham

cursado por dois anos a pré-escola. Essa medida, ao mesmo tempo em que assegura

que a criança tenha a formação adequada, proporcionada pela vivência na escola

anteriormente ao seu ingresso no ensino fundamental, visa evitar que as crianças que

estão cursando a pré-escola permaneçam na educação infantil por mais um ano, o

que poderia constituir um desestímulo ao aprendizado. Além disso, entendemos que,

com a obrigatoriedade do ingresso na educação infantil aos 4 anos de idade, a partir

de 2016, imposta pela já mencionada Emenda Constitucional nº 59 e regulamentada

pela Lei nº 12.796, de 2013, o fluxo escolar de ingresso no ensino fundamental com

idade adequada será automaticamente regulado.

Também  julgamos  necessário  que  sejam  garantidos  às  crianças  com  6  anos

incompletos que ingressarem no ensino fundamental até 2015 o acompanhamento e

a avaliação dos órgãos competentes do Sistema Estadual de Educação, nos moldes

propostos pelo Conselho Nacional de Educação, por meio das Resoluções nº 1 e nº

6, de 2010.

Enfim,  na  forma do  Substitutivo  nº  2,  ora  apresentado,  acreditamos  que  foram

respeitados  e  mantidos  os  pressupostos  que  balizaram  o  projeto  original,  em

consonância com todo o processo amadurecido nas discussões sobre o tema em

nível nacional ao longo dos últimos anos, por meio da preservação da data de corte

expressa no texto do projeto. Por outro lado, a criação de período determinado para

transição entre a fixação da data de ingresso no ensino fundamental conforme a faixa

etária  exigida  pelas  normas  gerais  de  educação  e  o  limite  temporal  para

implementação plena da oferta da educação básica atende às legítimas demandas

por  mecanismos de flexibilização que garantem o direito pleno à educação e que

levaram inúmeras pessoas a ingressar no Judiciário.

Conclusão

Em razão do exposto, opinamos pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº

3.871/2013 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
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Dispõe sobre a idade de ingresso no primeiro ano do ensino fundamental.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Para o ingresso no primeiro ano do ensino fundamental no Estado a criança

deverá ter  seis anos de idade completos  até o dia 31 de março do ano em que

ocorrer a matrícula.

Art. 2º - Será admitido, até o ano de 2015, o ingresso no ensino fundamental de

crianças que completarem seis anos de idade até 31 de dezembro do ano em que

ocorrer a matrícula, desde que tenham cursado por dois anos a pré-escola.

Parágrafo  único  -  Os  órgãos  competentes  do  Sistema  Estadual  de  Educação

estabelecerão medidas específicas para assegurar o acompanhamento e a avaliação

das crianças que ingressarem no ensino fundamental na forma do “caput”.

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

Sala das Comissões, 29 de maio de 2013.

Duarte Bechir, Presidente - Bosco, relator - Elismar Prado - Maria Tereza Lara.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.176/2011

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte

Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, a proposição em epígrafe disciplina a

venda eletrônica de produtos e serviços por meio de sítios de compra coletiva pela

internet  e  estabelece  critérios  de  funcionamento  para  empresas  no  Estado  e  dá

outras providências.

Aprovado no 1º turno na forma do Substitutivo nº 1, retorna agora o projeto a esta

Comissão  para  receber  parecer  para  o  2º  turno,  nos  termos  do  art.  102,  IV,

combinado com o art. 189, do Regimento Interno.

Segue anexa a redação do vencido, que integra este parecer.

Fundamentação

A proposição  em  análise  pretende  inserir  no  universo  jurídico  mecanismos  de

proteção ao consumidor que utiliza a internet para efetuar a compra de produtos ou

serviços.

O projeto  sofreu modificações significativas ao ser  analisado em 1º  turno  pelas

Comissões, entre as quais se destaca, notadamente, a Emenda nº 1, apresentada
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pela  Comissão de Constituição e Justiça,  e o Substitutivo nº  1,  apresentado pela

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, com o objetivo de aprimorar a

técnica  legislativa  e  contemplar  a  Emenda  nº  1,  da  Comissão  de  Constituição  e

Justiça.

No que diz respeito ao mérito, destaque-se que a proposição é altamente complexa

e que o projeto não tenta esgotar o assunto, mas disciplinar a existência do serviço

telefônico de atendimento ao consumidor, definir a responsabilidade da empresa que

vende  produtos  e  serviços  eletrônicos,  identificar  essa  empresa,  determinar  os

requisitos mínimos para informações sobre esses produtos/serviços e disciplinar o

envio  de  correspondências  para  clientes  pré-cadastrados  que  tenham  autorizado

expressamente o recebimento de  ofertas  e promoções para  sua conta de  correio

eletrônico. Percebe-se que o assunto foi amplamente debatido e que, nesse contexto,

é dever  do  Estado exercer  ação governamental  específica,  no  que diz respeito à

venda eletrônica de produtos e serviços por meio de sítios de compra coletiva pela

internet,  intervindo  e  impedindo  a  existência  de  distorções  nessa  relação

consumerista, sem prejuízo da qualidade, segurança, durabilidade e desempenho dos

produtos e serviços oferecidos ao público consumidor nos sítios de internet.

No  entanto,  novas  adequações  se  fazem  necessárias  para  ajuste  final  da

proposição, razão pela qual apresentamos o Substitutivo nº 1.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº

2.176/2011 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir redigido, ao vencido em 1º turno.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Disciplina  o  comércio  eletrônico  de  produtos  e  serviços  por  meio  de  “sites”  de

compra coletiva e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  As  empresas  que  exploram  o  comércio  eletrônico  na  modalidade  de

compras coletivas fornecerão aos consumidores as seguintes informações:

I - quantidade mínima de compradores para a liberação do produto ou serviço;

II - prazo para a utilização do produto ou serviço por parte do comprador;

III - nome, endereço, telefone, razão social e Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
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- CNPJ - da empresa responsável pela venda;

IV - forma de agendamento para a utilização do produto ou serviço;

V - quantidade máxima de cupons de troca que poderão ser adquiridos por cliente;

VI - dias e horários em que o cupom de troca poderá ser utilizado;

VII - número de clientes que o fornecedor do produto ou serviço pode atender por

dia.

§ 1º - Em caso de alimentos, cosméticos ou serviços de estética postos à venda,

além das informações de que tratam os incisos do “caput”, deverão ser informados

possíveis efeitos colaterais da utilização do produto ou serviço ofertado.

§ 2º - As letras utilizadas na prestação das informações de que trata este artigo não

poderão ter tamanho inferior a 20% (vinte por cento) do tamanho da letra utilizada

para a divulgação da oferta.

§  3º  -  As  informações  a  que  se  refere  o  inciso  III  do  “caput”  deverão  ser

apresentadas na página inicial do "site" de compra coletiva.

§ 4º - O prazo a que se refere o inciso II do “caput” não poderá ser inferior a seis

meses.

Art.  2º  -  As ofertas de compras coletivas de que trata o art.  1º  serão enviadas

somente  a  clientes  pré-cadastrados  que tenham  autorizado expressamente  o seu

envio.

Art.  3º  -  Caso  não  seja  atingida  a  quantidade  mínima  de  compradores  para  a

liberação do produto  ou  serviço,  de  que trata  o  inciso  I  do  art.  1º,  o  prazo  para

devolução dos valores pagos é de três dias úteis.

Art. 4º - Na página inicial do "site" de compra coletiva constará o nome da empresa

responsável por sua hospedagem.

Parágrafo  único  -  A empresa responsável  pela  hospedagem do  "site"  a  que se

refere o “caput” será obrigatoriamente sediada em território nacional.

Art.  5º  -  As  empresas  que  exploram  o  comércio  eletrônico  na  modalidade  de

compras coletivas ficam obrigadas a disponibilizar serviço telefônico de atendimento

ao consumidor em conformidade com as normas estabelecidas no Decreto Federal nº

6.523, de 31 de julho de 2008, que regulamenta a Lei Federal nº 8.078, de 11 de

setembro de 1990.
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Art. 6º - A inobservância do disposto nesta lei sujeita o infrator às sanções previstas

na Lei Federal n° 8.078, de 1990.

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 28 de maio de 2013.

Fred Costa, Presidente - Liza Prado, relatora - Duilio de Castro.

PROJETO DE LEI Nº 2.176/2013

(Redação do Vencido)

Disciplina a venda eletrônica de produtos e serviços por meio de sítios de compra

coletiva e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - As empresas que exploram o comércio eletrônico na modalidade de vendas

coletivas fornecerão aos consumidores as  seguintes informações sobre as  ofertas

veiculadas:

I - quantidade mínima de compradores para a liberação da oferta;

II - prazo para a utilização da oferta por parte do comprador de, no mínimo, seis

meses;

III  -  endereço,  telefone,  razão social  e  Cadastro  Nacional  de  Pessoa  Jurídica -

CNPJ - da empresa responsável pela oferta;

IV - a forma de agendamento para a utilização da oferta;

V - a quantidade máxima de cupons que poderão ser adquiridos por cliente;

VI - dias e horários em que o cupom da oferta poderá ser utilizado;

VII - número de clientes que o fornecedor do serviço pode atender por dia.

§ 1º - Além das informações de que tratam os incisos deste artigo, deverão ser

informados possíveis efeitos colaterais do consumo do produto ofertado, em caso de

alimentos ou cosméticos, bem como dos serviços de estética postos à venda.

§ 2º - As letras utilizadas na prestação das informações de que trata este artigo não

poderão ter tamanho inferior a 20% do tamanho da letra utilizada para a divulgação

da oferta.

§ 3º - As empresas que exploram o comércio eletrônico deverão informar, na página

inicial do sítio de venda coletiva, seu nome, endereço, razão social e CNPJ.

Art.  2º  -  As  ofertas  de  vendas  coletivas  de  que  trata  o  art.  1º  serão  enviadas
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somente  a  clientes  pré-cadastrados  que tenham  autorizado expressamente  o seu

envio.

Art.  3º  -  O  prazo  para  devolução  dos  valores  pagos  caso  não  seja  atingido  o

número mínimo de compradores para a liberação da oferta, de que trata o inciso I do

art. 1º, é de três dias úteis.

Art. 4º - Na página inicial do sítio de venda coletiva, cuja hospedagem se dará por

empresa sediada em território nacional,  constará o nome da empresa responsável

pela hospedagem.

Art. 5º - As empresas que exploram o comércio eletrônico na modalidade de vendas

coletivas  ficam  obrigadas  a  disponibilizar  serviço  telefônico  de  atendimento  ao

consumidor em conformidade com as normas estabelecidas no Decreto Federal nº

6.523, de 31/7/2008, que regulamenta a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

Art. 6º - As infrações ao disposto nesta lei sujeitam o infrator às sanções previstas

na Lei Federal n° 8.078, de 11 de setembro de 1990.

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.768/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.768/2011, de autoria do Deputado André Quintão, que declara

de utilidade pública o Grupo de Estudos Astronômicos de João Monlevade - Geamon

-, com sede no Município de João Monlevade, 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° 2.768/2011

Declara de utilidade pública o Grupo de Estudos Astronômicos de João Monlevade -

Geamon -, com sede no Município de João Monlevade.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Grupo de Estudos Astronômicos de
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João Monlevade - Geamon -, com sede no Município de João Monlevade.

Art. 2° - Esta lei 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 LEI N° 3.690/2013

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  n°  3.690/2013,  de  autoria  do  Governador  do  Estado,  que  dá

denominação a escola estadual de ensino médio localizada 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° 3.690/2013

Dá denominação a escola estadual  de ensino médio localizada no Município de

Montes Claros.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica denominada Escola Estadual Professora Elizabete Pereira Soares a

escola estadual de ensino médio situada na Alameda das Américas, n° 580, Bairro

Independência, no Município de Montes Claros.

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

Sala das Comissões, 22 de maio de 2013.

Deiró Marra, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - João Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.875/2013

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  n°  3.875/2013,  de  autoria  do  Governador  do  Estado,  que  dá

denominação ao Centro Estadual de Educação Continuada de ensino fundamental e

médio localizado no Município de Rio Piracicaba, 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° 3.875/2013

Dá  denominação  ao  Centro  Estadual  de  Educação  Continuada  localizado  no

Município de Rio Piracicaba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica denominado Centro Estadual de Educação Continuada Martinha de

Oliveira Araújo o Centro Estadual  de Educação Continuada localizado na Avenida

Dom Joaquim Silvério, n° 174, Bairro Praia, no Município de Rio Piracicaba.

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

Sala das Comissões, 29 de maio de 2013.

Doutor Wilson Batista, Presidente - Duarte Bechir, relator - Rômulo Viegas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.880/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.880/2013, de autoria do Deputado  Luiz Humberto Carneiro,

que  declara  de  utilidade  pública  a  Fundação  Conviver  para  Ser,  com  sede  no

Município de Uberlândia, 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° 3.880/2013

Declara de utilidade pública a Fundação Conviver para Ser, com sede no Município

de Uberlândia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Fundação Conviver Para Ser, com

sede no Município de Uberlândia.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Comissões, 29 de maio de 2013.

Doutor Wilson Batista, Presidente - Duarte Bechir, relator - Rômulo Viegas.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 29/5/2013, as seguintes comunicações:

Do Deputado Sávio Souza Cruz em que notifica o falecimento do Sr. Nelson Rocha,

ocorrido em 29/4/2013, em Curvelo. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Bosco em que notifica o falecimento da Sra. Alzira Rodrigues Duarte,

ocorrido em 28/5/2013, em Araxá. (- Ciente. Oficie-se.)

Do  Deputado  Duarte  Bechir  em  que  notifica  o  falecimento  do  Sr.  Paulo  Tarso

Amarante, ocorrido em 25/5/2013, em Campo Belo. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 5 DE JUNHO DE 2013

ATAS

ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 29/5/2013

Presidência do Deputado Hely Tarqüínio

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª

Fase: Discussão e Votação de Pareceres: Pareceres de Redação Final dos Projetos

de Lei nºs 3.193 e 3.531/2012, 3.803 e 3.878/2013; aprovação - 2ª Fase: Discussão e

Votação de Proposições: Inexistência de quórum para votação - Discussão, em 1º

turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  3.685/2013;  apresentação das  Emendas  nºs  5  a  15;

encerramento  da  discussão;  encaminhamento  das  emendas  com  o  projeto  à

Comissão de Esporte -  Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei  nº  4.041/2013;

encerramento  da  discussão  -  Discussão,  em  2º  turno,  do  Projeto  de  Lei

Complementar nº 33/2012; encerramento da discussão - Discussão, em 2º turno, do

Projeto de Lei Complementar nº 34/2013; encerramento da discussão - Discussão,

em 2º  turno,  do Projeto  de  Lei  nº  3.520/2012;  questão de ordem; chamada para

recomposição do número regimental; inexistência de quórm para a continuação dos

trabalhos - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Dinis  Pinheiro  -  José  Henrique  -  Hely  Tarqüínio  -  Neider  Moreira  -  Alencar  da

Silveira Jr. - Ana Maria Resende - André Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio

Carlos Arantes - Antônio Genaro - Bonifácio Mourão - Bosco - Célio Moreira - Doutor

Wilson Batista - Duarte Bechir - Durval Ângelo - Fábio Cherem - Fred Costa - Glaycon

Franco -  Gustavo Valadares -  Hélio  Gomes - Ivair  Nogueira -  João Leite - Juarez

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

Luzia Ferreira - Mário Henrique Caixa - Marques Abreu - Pinduca Ferreira - Rogério

Correia - Rômulo Viegas - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Tadeu Martins Leite

- Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda.

Abertura
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O  Sr.  Presidente  (Deputado  Hely  Tarqüínio)  -  Às  9h14min,  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 João Leite, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai passar à

2ª Parte da reunião, em sua 1ª Fase, com a discussão e a votação de pareceres e de

requerimentos.

Discussão e Votação de Pareceres

- A seguir, são submetidos a discussão e votação e aprovados, cada um por sua

vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 3.193 e 3.531/2012,

3.803 e 3.878/2013 (À sanção.).

2ª Fase

O Sr. Presidente -  Esgotada a matéria destinada a esta fase, a Presidência vai

passar à 2ª Fase da Ordem do Dia, com a discussão e votação da matéria constante

na pauta.

Discussão e Votação de Proposições

O  Sr.  Presidente  -  A Presidência  verifica,  de  plano,  que  não  há  quórum  para

votação, mas que há para a discussão das matérias constantes na pauta. Discussão,

em 1º turno, do 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.  A  Comissão  de  Justiça  concluiu  pela

constitucionalidade  do  projeto  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  que  apresentou.  A

Comissão de Esporte opinou pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1,

da Comissão de Justiça, com as Emendas nºs 1 a 4, que apresentou. A Comissão de
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Fiscalização Financeira opinou pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº

2, que apresentou, pela rejeição do Substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça, e das

Emendas  nºs  1  a  4,  da  Comissão  de Esporte.  Em discussão,  o  projeto.  Não há

oradores inscritos.

- Vêm à Mesa:

EMENDAS AO PROJETO DE LEI Nº 3.685/2013

EMENDA Nº 5

Acrescente-se onde convier:

“Art. ... - O Estado de Minas Gerais instituirá e 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 direção veicular.”.

Sala das Reuniões, 29 de maio de 2013.

Tadeu Martins Leite

Justificação: A proposição em tela vem estabelecer necessidade da instituição de

campanha  educativa  pelo  Estado  que  conscientize  as  pessoas  acerca  da

incompatibilidade  do  consumo  de  bebida  alcoólica  com  a  prática  de  esportes  e

direção veicular.

O acordo firmado entre o Estado de Minas e a Fifa permite a venda de bebidas

alcoólicas  no  interior  do  Estádio  Governador  Magalhães  Pinto  -  Mineirão  -,  onde

serão realizados os  jogos da Copa do Mundo Fifa  de  2014.  O Projeto de  Lei  n°

3.685/2013, de autoria do Governador do Estado, que será apreciado nesta Casa,

estabelece que “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”. Ou seja, qualquer iniciativa anterior aprovada em

Minas  Gerais  que  dificulte  ou  proíba  a  venda  e  o  consumo de  bebida  alcoólica

durante eventos esportivos, estará suspensa no período da Copa do Mundo Fifa.

Diante do exposto, é de extrema importância que a população tenha em mente, de

maneira exaustiva, os malefícios do uso da bebida alcoólica, principalmente pelos
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nossos jovens e motoristas. Assim, solicito o apoio dos nobres pares à aprovação

desta proposição.

EMENDA Nº 6

Acrescente-se onde convier:

“Art. … - Os voluntários que trabalharem nos eventos da Copa das Confederações

Fifa de 2013 e da Copa do Mundo Fifa de 2014 terão direito a transporte público

gratuito para o exercício das suas atividades, a ser custeado pelo COL ou pela Fifa.”.

Sala das Reuniões, 29 de maio de 2013.

Tadeu Martins Leite

Justificação:  A emenda  ora  apresentada  tem  por  finalidade  determinar  que  os

custos  de  transporte  público  gratuito  para  aqueles  que  prestaram  serviços

voluntariamente sejam assumidas pelo COL ou pela Fifa.

Tal medida visa agraciar  os que ajudarão com seu esforço,  através de trabalho

voluntário,  a  realização  de  eventos  e  atividades  relacionadas  às  competições,

oficialmente organizadas, chanceladas, patrocinadas ou apoiadas pela Fifa, pelo COL

ou pela CBF. É de extrema importância a perfeita realização desses eventos, para

nosso Estado e todo o País.

Diante  disso,  solicito  o  apoio  dos  nobres  colegas  para  a  aprovação  desta

proposição.

EMENDA Nº 7

Acrescente-se onde convier:

“Art. … - Fica o Estado de Minas Gerais obrigado a celebrar acordo com a Fifa para

divulgação de campanhas com o tema “Por um mundo sem armas, sem drogas, sem

violência e sem racismo”, de acordo com o art. 29 da Lei Federal nº 12.663, de 2012,

com especial atenção para a questão do enfrentamento ao “crack” e outras drogas.”.

Sala das Reuniões, 29 de maio de 2013.

Tadeu Martins Leite

Justificação:  A proposição  em  tela  visa  obrigar  o  Estado  de  Minas  Gerais  a

promover  campanhas com o tema “Por  um mundo sem armas, sem drogas, sem

violência e sem racismo”, com especial atenção para o enfrentamento ao “crack” e

outras drogas.”.
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A Lei Geral da Copa, Lei nº 12.663, de 2012, estabelece, em seu art. 29, I, “a”, que

o poder público poderá adotar providências visando à celebração de acordos com a

Fifa com vistas à divulgação de campanhas com o tema mencionado.

O Estado de Minas Gerais vem realizando, através desta Casa, inúmeras ações

visando ao enfrentamento ao “crack”. Em 2013, tivemos o início das atividades da

comissão permanente de enfrentamento ao “crack” nesta Casa.

A Copa do Mundo Fifa 2014 é uma ótima ocasião para reforçarmos o trabalho de

combate às drogas, especialmente o “crack.”

Dessa  maneira,  conto  um  o  apoio  dos  nobres  colegas  para  aprovação  desta

proposição.

EMENDA Nº 8

Dê-se ao “caput” do art. 3º a seguinte redação:

“Art. 3º -  Não se aplicam às competições as normas, os ajustes ou qualquer outro

instrumento jurídico estaduais que disponham sobre distribuição, venda, publicidade,

propaganda ou comércio de alimentos no interior dos locais oficiais de competições,

nas suas imediações e principais vias de acesso.”.

Sala das Reuniões, 29 de maio de 2013.

Tadeu Martins Leite

Justificação: A Lei Federal nº 12.663, de 2012 estabelece medidas relativas à Copa

das Confederações e à Copa do Mundo de 2014 no Brasil. Aos Estados federativos,

coube a elaboração de suas normas de maneira complementar. Assim, o Governador

do Estado enviou à Assembleia de Minas a proposta que irá tratar do assunto.

De acordo com a redação original do art. 3º do projeto de lei em tramitação nesta

Casa, a distribuição, a venda, a publicidade, a propaganda ou o comércio de bebidas

alcoólicas seriam permitidos tanto no interior dos locais oficiais de competições como

nas suas imediações e principais vias de acesso.

Em nosso Estado, a venda de bebida alcoólica foi abolida nos jogos de futebol

realizados no Estádio Mineirão. A aprovação do art.  3º representaria, portanto, um

retrocesso.

Alguns  estudos  demonstraram  que  houve  diminuição  nas  ocorrências  policiais

violentas, como as brigas e confusões.
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De  acordo  com  dados  da  Secretaria  de  Estado  de  Defesa  Social  do  Estado,

verificou-se uma redução média de 45% no índice de ocorrências com as Polícias

Militar e Civil, e, por outro lado, um aumento no público frequentador das partidas.

Segundo  os  números  do Estádio  Governador  Magalhães  Pinto,  em  10 partidas

antes da proibição, foram registradas em média 39 ocorrências, e, no mesmo número

de jogos após a proibição, apenas 10 episódios.

Procuradores de Justiça que são a favor da proibição afirmam que “a restrição do

consumo e venda de bebidas alcoólicas no interior dos estádios de futebol constitui

uma diretriz de segurança e foi adotada por meio de ação conjunta dos Ministérios

Públicos  Estaduais,  por  intermédio  do  Protocolo  de  Intenções  celebrado  entre  o

Conselho Nacional dos Procuradores Gerais de Justiça (CNPG) e a Confederação

Brasileira de Futebol”.

Diante  do  exposto,  conto  com  o  apoio  dos  nobres  colegas  à  aprovação  desta

iniciativa.

EMENDA Nº 9

Suprima-se  o  parágrafo  único  do  art.  8º  do  substitutivo  encaminhado  pelo

Governador do Estado.

Sala das Reuniões, 29 de maio de 2013.

Tadeu Martins Leite

Justificação: Esta proposição vem coibir uma possível arbitrariedade possibilitada

pela  redação  do  parágrafo  único  do  art.  8º  do  substitutivo  apresentado  pelo

Governador do Estado ao Projeto de Lei nº 3.685/2013. De acordo com o que foi

proposto, as autoridades competentes do Estado ficariam autorizadas, no exercício

do  poder  de  polícia,  a  tomar  medidas  para  garantir  a  proteção  dos  direitos

mencionados  nos  arts.  6º  a  8º  do  substitutivo  mencionado,  podendo  inclusive

confiscar materiais relacionados a eventuais violações.

Com  a  supressão  do  artigo,  os  direitos  ficam  assegurados.  Entretanto,  as

autoridades  precisarão ser  provocadas  para  tomar  as  providências  necessárias  à

garantia desses direitos.

Tal sugestão foi apresentada durante audiência pública conjunta da Comissão de

Esporte, Lazer e Juventude e da Comissão Extraordinária da Copa do Mundo, em 8
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de maio de 2013. Na oportunidade, foi sugerido pela Promotoria de Justiça que tal

artigo fosse suprimido.

Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres colegas para a aprovação desta

iniciativa.

EMENDA Nº 10

Dê-se ao art. 4º do substitutivo apresentado pelo Governador do Estado a seguinte

redação:

“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;

II  -  reserva  de  quantidade  absoluta  ou  percentual  de  ingressos  para  qualquer

categoria de pessoas, para distribuição gratuita.

§ 1º - Fica assegurada a meia-entrada para os estudantes em todas as categorias e

fases de venda de ingressos, de acordo com a Lei nº 11.052, de 1993.

§ 2º - Os descontos previstos na Lei nº 10.741 (Estatuto do Idoso), de 1º de outubro

de 2003, aplicam-se à aquisição de ingressos em todas as categorias e fases de

venda.”.

Sala das Reuniões, 29 de maio de 2013.

Tadeu Martins Leite

Justificação: Esta proposição vem assegurar o direito dos estudantes mineiros à

meia-entrada.

De acordo com o art. 24, inciso VIII, da Constituição Federal, compete à União, aos

Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre direito do consumidor.

Sendo assim, o Estado tem legitimidade para ampliar os direitos do consumidor na

norma relativa à Copa das Confederações e à Copa do Mundo.

A Lei nº 11.052 assegura aos estudantes regularmente matriculados o direito ao

pagamento  de  meia-entrada  para  ingresso  em  casas  de  diversão,  espetáculos

teatrais, musicais e circenses, casas de exibição cinematográfica, praças esportivas e

similares das áreas de esporte, cultura e lazer.

Com relação ao idoso, trata-se apenas de assegurar um direito previsto no Estatuto

do Idoso. A Lei Geral da Copa - Lei Federal nº 12.663, de 2013 -, fez tal previsão no
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art.  26,  § 10. Entretanto, o Projeto de Lei  nº  3.685/2013 não fez menção a esse

direito.

Diante do exposto, é de extrema importância garantirmos que a legislação referente

à meia-entrada dos estudantes e dos idosos seja cumprida.

Assim, solicito o apoio dos nobres pares para a aprovação desta proposição.

EMENDA Nº 11

Suprima-se o inciso I do art. 4º do Substitutivo nº 1.

Sala das Reuniões, 29 de maio de 2013.

João Vítor Xavier

EMENDA Nº 12

Acrescente-se ao art. 6º o seguinte § 4º:

“Art. 6º - (…)

§  4º  -  A inaplicabilidade  das  normas,  ajustes  ou  quaisquer  outros  instrumentos

jurídicos  estaduais  que  disponham  sobre  distribuição,  venda,  publicidade,

propaganda  ou  consumo  de  bebidas  alcoólicas  se  estende  a  quaisquer  outras

competições esportivas realizadas nas dependências  dos estádios  utilizados,  para

efeito desta lei, como locais oficiais de competição, salvo as proibições destinadas a

pessoas menores de dezoito anos.”.

Sala das Reuniões, 29 de maio de 2013.

João Vítor Xavier

EMENDA Nº 13

Dê-se ao art. 16 a seguinte redação:

“Art. 16 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos

até trinta dias após o término das competições.”.

Sala das Reuniões, 29 de maio de 2013.

André Quintão

EMENDA Nº 14

Acrescente-se onde convier:

“Art. … - O poder público veiculará campanha institucional de ampla cobertura com

foco  na  proteção  integral  dos  direitos  de  crianças  e  adolescentes  com  vistas  à

sensibilização e à mobilização social acerca de seus direitos, a fim de coibir violações
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de direitos, em especial a exploração sexual e o trabalho infantil.”.

Sala das Reuniões, 29 de maio de 2013.

André Quintão

EMENDA Nº 15

Suprima-se o art. 5º.

Sala das Reuniões, 29 de maio de 2013.

Rogério Correia

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao Plenário que,

no decorrer da discussão, foram apresentadas ao projeto seis emendas do Deputado

Tadeu Martins Leite,  que receberam os nºs 5 a 10, duas do Deputado João Vítor

Xavier,  que  receberam  os  nºs  11  e  12,  duas  do  Deputado  André  Quintão,  que

receberam os nºs 13 e 14, e uma do Deputado Rogério Correia, que recebeu o nº 15,

e, nos termos do § 2º do art. 188 do Regimento Interno, encaminha as emendas com

o projeto à Comissão de Esporte, para parecer; e informa, ainda, que o substitutivo

encaminhado  pelo  Governador  do  Estado,  por  meio  da  Mensagem  nº  413/2013,

publicada em 26/4/2013, foi contemplado no parecer da Comissão de Justiça e da

Comissão de Fiscalização Financeira e será arquivado, nos termos do inciso IV do

art. 180 do Regimento Interno.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.041/2013, do Governador do Estado,

que  autoriza  o  Poder  Executivo  a  contratar  operação  de crédito  com os  Bancos

Citibank S.A. e Deutsche S. A.,  destinada a execução de atividades e projetos de

investimentos  do  Estado  de  Minas  Gerais.  A Comissão  de  Justiça  conclui  pela

constitucionalidade  do projeto.  A Comissão de  Fiscalização  Financeira  opina  pela

aprovação do projeto com a Emenda nº 1, que apresenta. Em discussão, o projeto.

Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei Complementar nº 33/2012, do Deputado

Sargento Rodrigues, que apresenta artigo à Lei nº 5.301, de 16/10/1969, que 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 Fiscalização Financeira opina pela

aprovação do projeto na forma do vencido em 1º turno, com a Emenda nº 1, que
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apresenta.  Em  discussão,  o  projeto.  Não  há  oradores  inscritos.  Encerra-se  a

discussão.

Discussão,  em  2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  Complementar  nº  34/2013,  do

Governador  do  Estado,  que  incorpora  parcelas  de  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

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.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.520/2012, do Deputado Sargento

Rodrigues, que acrescenta inciso ao art.  6º  da Lei nº 11.726,  de 30/12/1994,  que

dispõe sobre a política cultural do Estado de Minas Gerais, para incluir os acervos

históricos da Polícia Militar no rol de bens culturais objeto de ações prioritárias na

proteção do patrimônio cultural mineiro. A Comissão de Cultura opina pela aprovação

do projeto. Em discussão, o projeto.

Questão de Ordem

O Deputado Rogério Correia -  Sr.  Presidente,  antes  de entrar  na  discussão do

projeto, quero pedir a V. Exa. que leve em consideração o término da reunião, neste

momento. Aproveito o momento para lamentar que não foi possível debater o projeto

do Governador do Estado, que solicita, mais uma vez, empréstimo para Minas Gerais.

Esse projeto ficou na pauta sem ter o seu momento de solução, porque tinha outro na

frente. Portanto ninguém pôde discutir a motivação para o Governador novamente

pedir  mais  empréstimo.  Temos visto o  governo do Estado propagandear  que não

consegue e não possui recurso para pagar a dívida. Outro dia, o Governador usou a

expressão:  “A  dívida  é  impagável”.  São  mais  de  R$100.000.000.000,00  que  o

governo  deve  -  ou  algo  próximo  a  esse  valor.  Somos  o  segundo  Estado  mais

endividado do País. É uma dívida impagável, mas o Governador continua pedindo

empréstimo.  Minas  está  quebrada,  segundo  palavras  do  próprio  Governador  do

Estado,  que  foi  fazer  um  balanço  e  disse  ao  povo  mineiro  que  tem  uma dívida

impagável.  Essa  dívida,  só  do  Prof.  Anastasia,  só  de  seu  governo,  vai  inteirar

R$14.000.000.000,00. Portanto, o valor que foi renegociado de dívida da época de

Eduardo Azeredo foi transformado em pedido de empréstimo agora, e chegamos a
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esse valor absurdo de quase R$100.000.000.000,00. Temos, em Minas Gerais, um

governo esquizofrênico: ele diz que tem uma dívida impagável, mas continua pedindo

dinheiro emprestado. A dívida é impagável, mas pede mais empréstimo; a dívida é

impagável,  mas  pede  mais  empréstimo;  a  dívida  é  impagável,  mas  pede  mais

empréstimo.  Isso  se  chama  administração  temerária,  pois  o  Estado  está  sem

recursos, está reconhecidamente quebrado. É verdade o que dissemos sempre, que

Aécio  Neves  quebrou  Minas,  que  o  déficit  zero  e  o  choque de gestão  são uma

mentira. O Estado de Minas Gerais é hoje um dos que está com a capacidade de

investimento mais baixa do País. Não temos capacidade de investimento. Essa é a

verdade  do  que  tem  acontecido.  Nesse  quadro,  Sr.  Presidente,  é  impossível

aprovarmos empréstimo da forma como o governo vem fazendo. Por isso não poderia

deixar de lamentar aqui o que vem acontecendo do ponto de vista do governo, que é

fazer  esse  tipo  de  empréstimo  temerário,  não  arcando  sequer  com  suas

responsabilidades  constitucionais.  Sr.  Presidente,  do  ponto  de  vista  das questões

constitucionais, o que vemos é uma temeridade, porque ele não cumpre sequer suas

obrigações constitucionais, não cumpre os 12% da saúde e os 25% da educação.

Esse foi o quadro que encontramos. E V. Exa. sabe disso. Tanto que o Senador Aécio

Neves é réu em um processo em que o Ministério Público cobra R$4.300.000.000,00

do seu governo pelo não investimento na saúde pública. E também na educação não

há o investimento do limite de 25%. É esse, Sr. Presidente, o quadro em que nos

encontramos. E o governo pede mais R$1.000.000.000,00 para fazer reforma dos

prédios da Praça da Liberdade. Aliás, dizia que estava sendo feita economia. Agora,

está pedindo empréstimo para restauração de prédios. E já pediu empréstimo para

comprar  viaturas  de  polícia.  Então,  Minas  Gerais  falida  acaba  permitindo  que

empréstimos  sejam  feitos  para  coisas  da  administração  que  considero  quase

corriqueiras.  Esse  é  o  sinal  da  falência,  da  quebradeira.  Por  isso,  quando

denunciamos o choque de gestão e o déficit zero, não o fazemos com conteúdo. E

agora vamos aprovar mais R$1.000.000.000,00 de empréstimo dessa forma, se nem

sequer conseguimos fazer uma discussão conclusiva do projeto? Muito obrigado. Sr.

Presidente, solicito que a reunião seja encerrada de plano por falta de quórum, de

acordo com o nosso Regimento Interno.



160
____________________________________________________________________________

O Sr. Presidente - Tendo em vista a importância das matérias constantes na pauta,

solicito  ao  Sr.  Secretário  que  proceda  à  chamada  dos  Deputados  para  a

recomposição de quórum.

O Sr. Secretário (Deputado Sargento Rodrigues) - (- Faz a chamada.)

O  Sr.  Presidente  -  Responderam  à  chamada  22  Deputados.  Portanto  não  há

quórum para a continuação dos trabalhos.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, desconvocando a extraordinária

de hoje, às 20 horas, e convocando as Deputadas e os Deputados para a ordinária de

logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já publicada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO EXTRAORDINÁRIA DAS

ÁGUAS, EM 24/4/2013

Às 9h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Almir Paraca e

Pompílio Canavez, membros da supracitada Comissão. Estão presentes também a

Deputada Rosângela Reis e o Deputado Adelmo Carneiro Leão. Havendo número

regimental,  o  Presidente,  Deputado Almir  Paraca,  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

ouvir os comitês de bacia, por região, e a discutir questões relacionadas ao uso da

água  e  à  gestão  de  recursos  hídricos.  A  Presidência  interrompe  os  trabalhos

ordinários  da  reunião  para ouvir  as  Sras.  Jeane Dantas de Carvalho,  Diretora de

Pesquisa, Desenvolvimento e Monitoramento das Águas da Secretaria de Estado de

Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável,  representando  o  Sr.  Adriano

Magalhães  Chaves,  Secretário  de  Estado  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento

Sustentável; e Marília Carvalho de Melo, Diretora-Geral do Instituto Mineiro de Gestão

das  Águas;  Renata  Maria de Araújo,  Diretora  de  Gestão das  Águas  e  Apoio  aos

Comitês de Bacia, também representando a Sra. Marília Carvalho de Melo; Sirléia

Márcia de Oliveira Drumond, Presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica dos Rios

Jequitaí e Pacuí, representando o Sr. Hideraldo Buch, Coordenador-Geral do Fórum
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de Comitês de Bacias Hidrográficas e Presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica

dos Afluentes Mineiros do Baixo Rio Grande; e os Srs. Lessandro Gabriel da Costa,

membro  do  Comitê  da  Bacia  Hidrográfica  dos  Afluentes  do  Alto  São  Francisco,

representando  o  Sr.  Anaximandro  Lourenço  Azevedo  Feres,  Presidente  desse

Comitê;  Mauro  da  Costa  Val,  membro  do  Comitê  da  Bacia  Hidrográfica  do  Rio

Paraopeba;  Rogério  de  Oliveira  Sepúlveda,  Presidente  do  Comitê  da  Bacia

Hidrográfica do Rio das Velhas; José Américo Carniel, Presidente do Comitê da Sub-

bacia  Hidrográfica  do  Rio  Urucuia;  Alexandre  Augusto  Moreira  Santos,  Professor

Adjunto  da  Universidade  Federal  de  Itajubá  e  Presidente  do  Comitê  da  Bacia

Hidrográfica do Rio Grande, representando o Sr.  Cellem Mohallem, Presidente do

Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Sapucaí; José Américo Carneiro, membro do

Comitê  da  Sub-bacia  Hidrográfica  Mineira  do  Rio  Paracatu,  representando  o  Sr.

Eustáquio  Tonhão,  Presidente  em  exercício  desse  Comitê;  Wilson  Akira  Shimizu,

Presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari; Carlos Eduardo Silva,

1º-Secretário do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Piranga, representando o Sr.

Jair Henriques de Oliveira, Presidente desse Comitê; Wagner Vicente Rodrigues de

Almeida, Presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Araçuaí;  Sidney José

Rosa,  Secretário  Adjunto  do  Comitê  da  Bacia  Hidrográfica  dos Rios  Piracicaba e

Jaguari,  representando o Sr.  Jefferson Benedito Rennó,  Presidente desse Comitê;

Apolo Heringer, fundador do Projeto Manuelzão, que são convidados a tomar assento

à  mesa.  O  Presidente,  como  um  dos  autores  do  requerimento,  tece  suas

considerações iniciais. Em seguida, passa a palavra ao Deputado Pompílio Canavez,

coautor do rererido requerimento. Logo após, passa a palavra aos convidados, para

que  façam  suas  exposições.  Abertos  os  debates,  segue-se  ampla  discussão,

conforme  consta  das  notas  taquigráficas.  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.

Almir Paraca, Presidente - Pompílio Canavez - Luiz Henrique.
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ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E

TECNOLOGIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA,

EM 24/4/2013

Às 16h9min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara e

os Deputados Duarte Bechir  e Elismar Prado, membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Duarte Bechir, declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 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 apreciar  matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da

Comissão. Após, comunica o recebimento de e-mail do Sr. Lucas Lopes de Oliveira

questionando  o  tratamento  dado  aos  tecnólogos  nos  concursos  públicos;  e  de

correspondência  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”,  na  data  mencionada  entre

parênteses: ofícios dos Srs. Djalma Andrade, Diretor de Competitividade Nacional da

Microsoft  Brasil  (11/4/2013),  e  do  Sr.  Jorge  Damasceno  Junior,  Presidente  da

Associação Comercial, Industrial e de Prestação de Serviços de Coronel Fabriciano

(12/4/2013). O Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais

designou como relatores o Deputado e a Deputada citados a seguir: Projetos de Lei

nºs  3.875/2013 (Deiró Marra)  e  3.880/2013 (Maria  Tereza Lara),  ambos em turno

único. 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 1º turno, do Projeto de

Lei nº 1.287/2011 na forma do Substitutivo nº 1 (relator:  Deputado Duarte Bechir).

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

2.768/2011,  3.690  e  3.880/2013,  que  receberam  parecer  por  sua  aprovação.

Submetido a discussão e votação, é aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto

de  Lei  nº  2.792/2012.  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
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Elismar Prado em que solicita seja realizada reunião de audiência pública conjunta

com a Comissão de Segurança Pública para  debater  os  desdobramentos das 30

propostas prioritárias aprovadas no documento final do "Fórum Técnico Segurança

nas Escolas - Por uma Cultura de Paz", de 2011; Neilando Pimenta e Bosco em que

solicitam seja encaminhado ao Governador do Estado pedido de providências para

incluir o cargo de Secretário Municipal Adjunto de Educação no texto do inciso I do

art.  3º  da  Resolução  Conjunta  nº  1,  de  3/2/2012,  das  Secretarias  de  Estado  de

Governo, de Casa Civil e de Relações Institucionais, de Planejamento e Gestão e de

Educação; Duarte Bechir e Maria Tereza Lara em que solicitam seja realizada reunião

com convidados para debater as reivindicações formuladas pelos servidores da rede

estadual  de  educação;  e  da  Deputada  Maria  Tereza  Lara  em  que  solicita  seja

realizada reunião com convidados para ouvir o Sr. Caio Mário Bueno Silva, Reitor do

Instituto Federal  de  Minas Gerais,  sobre  o  Pronatec  e o seu desenvolvimento  no

Estado.  A seguir  são  recebidos  pela  Presidência,  para  posterior  apreciação,  os

requerimentos dos Deputados Elismar Prado em que solicita seja realizada reunião

de  audiência  pública  no  Município  de  Ituiutaba  para  debater  o  Projeto  de  Lei  nº

3.948/2013,  que  trata  da  incorporação  das  fundações  educacionais  de  ensino

superior pela Universidade do Estado de Minas Gerais; e Fred Costa em que solicita

seja realizada audiência  pública  para debater  a  situação dos alunos  do curso  de

Ciências  Biológicas  da  Faculdade  Incisa-Imam  impedidos  de  obter  o  título  de

bacharel após a conclusão do referido curso. 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.

Elismar  Prado,  Presidente  -  Ulysses  Gomes  -  Lafayette  de  Andrada  -  Glaycon

Franco.

ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA

PÚBLICA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

8/5/2013

Às  15h22min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  Deputados  João  Leite,
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Sargento Rodrigues, Leonardo Moreira 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, 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  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. O Projeto de Lei nº 2.331/2011, no 1º turno, é retirado da

pauta, atendendo-se a requerimento do Deputado Leonardo Moreira 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.

Submetido a votação, é aprovado o Requerimento nº 4.618/2013. 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 Neider Moreira em que solicita seja realizada visita ao

Presídio  de  Itaúna  para  verificar  as  condições  em  que  se  encontra;  João  Leite,

Sargento Rodrigues e Leonardo Moreira (3) em que solicitam seja realizada visita à

área  hospitalar  de  Belo  Horizonte,  no  Bairro  Santa  Efigênia,  juntamente  com  as

Secretarias  de Saúde,  de  Políticas  Sociais  e  de  Segurança Urbana e  Patrimonial

desse Município, bem como com representantes da Polícia Militar, da Polícia Civil, do

Ministério Público, do Poder Judiciário, da Câmara Municipal de Belo Horizonte, do

Consep de Belo Horizonte e da Subsecretaria de Estado de Políticas sobre Drogas

para conhecer a realidade da população da região, vítima de crimes constantes, da

presença  de  adolescentes  em  situação  de  risco  e  de  usuários  de  drogas;  seja

realizada reunião com as Secretarias de Políticas Sociais e de Segurança Urbana e

Patrimonial de Belo Horizonte, com os representantes da Polícia Militar,  da Polícia

Civil,  do  Ministério  Público,  do  Poder  Judiciário,  da  Câmara  Municipal  de  Belo

Horizonte, do Consep desse Município e da Subsecretaria de Políticas sobre Drogas

para discutir problemas de criminalidade a vulnerabilidade social na região hospitalar
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de Belo Horizonte, no Bairro Santa Efigênia; seja formulada manifestação de aplauso

ao  Sd.  PM  João  Luiz  Chagas,  lotado  na  6ª  Companhia  de  Polícia  Militar  do  1º

Batalhão de Polícia Militar, por seu empenho em prestar atendimento à população,

especialmente às pessoas com deficiência auditiva; Cabo Júlio (3) em que solicita

seja realizada audiência pública para discutir os desvios de função na Polícia Civil,

uma vez que Investigadores de Polícia estão exercendo função de Perito Criminal;

seja realizada audiência pública para discutir suposto ato de transferência arbitrária

de  Agentes  Penitenciários  do  Presídio  de  Montes  Claros,  após  apresentarem

denúncias  de  irregularidades  na  administração  do  Presídio  ao  representante  do

Ministério Público; seja formulado voto de congratulações com os policiais militares

lotados no 24º Batalhão de Polícia Militar de Varginha pela atuação na operação que

culminou na apreensão de 3kg de cocaína,  em ação desencadeada por denúncia

anônima;  Sargento Rodrigues (3) em que solicita  seja formulada manifestação de

aplauso  aos  policiais  militares  lotados  no  34º  Batalhão  de  Polícia  Militar  e  na

Coordenadoria de Ensino do CFS-EFAS pela participação em operação que culminou

na prisão de oito cambistas e quatro flanelinhas nos arredores do Estádio Mineirão;

seja encaminhado ao Comandante do 1º Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais

pedido de informações sobre o número de infratores apreendidos nos últimos cinco

anos, nos termos da Lei nº 8.069, de 1990, o número de reincidentes, as condições

como ocorreram essas apreensões e a natureza dos atos infracionais praticados na

circunscrição desse Batalhão; seja encaminhado à Promotora de Justiça responsável

pela 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Capelinha pedido de providências para

que, no desempenho de suas funções institucionais, se empenhe em acompanhar e

diligenciar a conclusão da Ação Penal nº 0296742-13.2008.8.13.0123, em que figura

como ré a Sra. Natália Mendes da Silva; Duarte Bechir em que solicita seja realizado

debate público para discutir a proposta de redução da maioridade penal no Brasil;

Bonifácio Mourão e Luiz Henrique em que solicitam seja realizada audiência pública

em Açucena para discutir o sistema prisional no Município e região. Fica prejudicado

o requerimento  do  Deputado Cabo Júlio  em que solicita  seja  realizada audiência

pública a fim de discutir o grande volume de chamadas ao telefone 190, para atender

ocorrências de perturbação de sossego e poluição sonora. Cumprida a finalidade da
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reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura

da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de maio de 2013.

João Leite, Presidente - Sargento Rodrigues - Jayro Lessa.

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE

AO USO DE CRACK E OUTRAS DROGAS NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 15/5/2013

Às  10h5min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  Deputados  Vanderlei

Miranda, Paulo Lamac, Glaycon Franco 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 apreciar a matéria constante da pauta e a deliberar sobre

proposições da Comissão e comunica o recebimento de ofício da Câmara Municipal

de  Arcos,  subscrita  pela  totalidade  dos  Vereadores,  solicitando  a  realização  de

audiência pública nesse Município, com a presença de representantes dos Municípios

vizinhos, para debater sobre a prevenção e o combate ao uso de “crack” e outras

drogas; e de ofício do Sr. Luiz Audebert Delage Filho, Corregedor-Geral de Justiça,

publicada no “Diário do Legislativo” em 11/5/2013. 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,  é  aprovado,  em

turno único, o Projeto de Lei nº 3.849/2013, 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.  Submetido  a  votação,  é  aprovado  o

requerimento da Deputada Rosângela Reis em que solicita seja realizada audiência

pública no Município de Ipatinga para debater  a política de prevenção ao uso do

“crack” no Vale do Aço. Na fase de votação do requerimento do Deputado Duílio de

Castro em que solicita seja realizada a Marcha de Combate ao Crack em cidades-

polo do Estado e seja o Município de Sete Lagoas o primeiro a receber o referido

evento, é apresentada a Emenda nº 1, do Deputado Vanderlei Miranda, que suprime
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a expressão “a primeira”. Submetidos a votação, são aprovados o requerimento e a

Emenda nº 1. Na fase de votação do 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, é apresentada a Emenda nº 1, do Deputado Vanderlei Miranda, que suprime

a expressão “no dia 27 de junho de 2013”. Submetidos a votação, são aprovados o

requerimento  e  a  Emenda nº  1.  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.

Vanderlei Miranda, Presidente - Célio Moreira.

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E

TECNOLOGIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA,

EM 15/5/2013

Às 16h15min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara

e os Deputados Duarte Bechir e Bosco, membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Duarte Bechir, declara aberta a reunião e,

em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Bosco, dispensa a leitura da

ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a 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”, na

data mencionada entre parênteses: ofícios  da Sra. Maria Cláudia Peixoto Almeida

Paula (2), Chefe de Gabinete da Secretaria de Estado de Educação (4 e 11/5/2013); e

do Sr. Henrique de Mello Franco, da empresa Silva, Castro e Mello Franco Sociedade

de  Advogados  (4/5/2013).  O  Presidente  acusa  o  recebimento  das  seguintes

proposições, das quais designou como relatores o Deputado e a Deputada citados a

seguir: Projetos de Lei nºs 257/2011, no 2º turno, e 3.462/2012 e 3.842/2013, no 1º

turno; 3.333/2012 (Maria Tereza Lara). 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.  Neste  momento,  registra-se  a  presença  do
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Deputado  Elismar  Prado.  Após  discussão  e  votação,  é  aprovado  o  parecer  pela

aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº 768/2011 na forma do Substitutivo nº 1,

da Comissão de Constituição e Justiça (relator: 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, é aprovado, em

turno único, o Projeto de Lei nº 3.875/2013, 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 Lei nºs 2.793 e 3.312/2012, 3.686, 3.689

e 3.691/2013. 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 o requerimento dos Deputados Elismar Prado, Bosco e Célio Moreira em

que solicitam seja realizada audiência pública no Município de Ituiutaba para debater

o  Projeto  de  Lei  nº  3.948/2013,  do  Governador  do  Estado,  que 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 que

trata o inciso I do § 2º do art. 129 do ADCT da Constituição do Estado, e dá outras

providências. A Presidência deixa de receber, nos termos do art. 173, incisos III e IV,

do  Regimento  Interno,  o requerimento  do  Deputado Luiz  Henrique,  por  possuir  o

mesmo teor do requerimento anterior. A seguir, são recebidos pela Presidência, para

posterior apreciação, os requerimentos dos Deputados Celinho do Sinttrocel (2) em

que solicita seja encaminhado à Secretária de Estado de Educação e ao Governador

de Estado pedido de providências para a reforma e a ampliação da Escola Estadual

Padre  Francisco  Weber,  localizada no Município  de  São  João  do  Oriente;  Tadeu

Martins Leite em que solicita seja encaminhado à Secretária de Estado de Educação

pedido de informações sobre o número de escolas estaduais  e etapas de ensino

fundamental municipalizadas no ano de 2012 até maio de 2013, no Município de Belo

Horizonte; Jayro Lessa em que solicita seja realizada audiência pública no Município

de Itabirito para debater a transformação do Cefet-MG em universidade tecnológica;

Rogério Correia (2) em que solicita seja realizada audiência pública conjunta com a

Comissão  de  Política  Agropecuária  e  Agroindustrial  para  debater  a  educação  do

campo no Estado, incluindo as escolas famílias agrícolas e os 15 anos do Programa
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Nacional de Educação na Reforma Agrária; e seja realizada audiência pública para

debater  a Medida Provisória nº  592/2012,  do governo federal,  que determina que

todos  os  recursos  provenientes  dos  “royalties”  e  das  participações  especiais

referentes ao petróleo e os recursos do pré-sal sejam aplicados exclusivamente na

educação; Cabo Júlio em que solicita seja realizada audiência pública conjunta com a

Comissão de Segurança Pública para debater a implantação do uniforme escolar, de

uso obrigatório pelo corpo discente dos Colégios Tiradentes da Polícia Militar, para

avaliar os impactos e o clima de insegurança e exposição a riscos e ameaças a que

ficaram sujeitos as crianças e os adolescentes filhos de policiais e bombeiros militares

do referido educandário;  e da Deputada Liza Prado em que solicita seja realizada

audiência pública conjunta com a Comissão de Cultura para debater o Projeto de Lei

nº 3.924/2013, da Deputada Liza Prado e do Deputado Alencar da Silveira Jr., que

assegura ao aluno matriculado na rede pública estadual de ensino o direito de não se

submeter  a  exame  de  avaliação  curricular  nas  situações  que  menciona;  e  dos

Deputados Bosco, Duarte Bechir, Célio Moreira e Elismar Prado (3) em que solicitam

sejam realizadas  audiências  públicas  nos  Municípios  de  Diamantina,  Carangola  e

Passos  para  debater  a  absorção  das  fundações  educacionais  de  ensino  superior

associadas  à  Uemg;  Célio  Moreira,  Bosco,  Duarte  Bechir,  Elismar  Prado e  Maria

Tereza  Lara  (2)  em  que  solicitam  sejam  realizadas  audiências  públicas  nos

Municípios  de  Divinópolis  e  Campanha  para  debater  a  absorção  das  fundações

educacionais  de  ensino  superior  associadas  à  Uemg.  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.

Maria Tereza Lara, Presidente.

ATA DA 21ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

16/5/2013

Às  9h13min,  comparece  na  Sala  das  Comissões  o  Deputado  Rômulo  Viegas,

membro da supracitada Comissão. Estão presentes, também, a Deputada Liza Prado
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e  o  Deputado  Sávio  Souza  Cruz.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,

Deputado Rômulo  Viegas,  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 obter esclarecimentos sobre denúncia de maus-tratos infligidos a

fugitivos da cadeia pública de Pompéu, a apreciar a matéria constante na pauta e a

discutir  e  votar  proposições da Comissão.  Registra-se a presença dos Deputados

Durval Ângelo e Sebastião Costa. Assume a direção dos trabalhos o Deputado Durval

Ângelo. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as

Sras.  Solange  Mara  de  Souza  Almeida,  Presidente  do  Conselho  Municipal  dos

Direitos da Mulher de Pompéu, representando a Sra. Gelva Geralda de Oliveira Reis,

Diretora de Assistência Social da Secretaria de Desenvolvimento Social de Pompéu;

Eida Maria de Campos Silva, Secretária-Geral do PMDB de Pompéu e Presidente do

PMDB Mulher desse Município; Regina Célia dos Santos Maciel, professora da rede

pública municipal de Pompéu; e os Srs. Paulo Henrique Faria, Secretário da Mesa da

Câmara Municipal de Pompéu; Nilson Alencar Ferreira Rezende e Normando José

Duarte, Vereadores da Câmara Municipal de Pompéu; e Alberto Betinho Duarte, Vice-

Presidente da Associação dos Amigos do Memorial da Anistia, que são convidados a

tomarem assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado Sávio Souza

Cruz, 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 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

3.296/2012  na  forma  do  Substitutivo  nº  1  e  pela  rejeição  da  Emenda  nº  3,  da

Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado Durval Ângelo). Registra-se a

presença  dos  Deputados  Rogério  Correia,  Dalmo  Ribeiro  Silva  e  Duarte  Bechir.

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 do Deputado Sávio Souza Cruz (4) em que solicita
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sejam encaminhados ao Ouvidor do Sistema Penitenciário de Minas Gerais as notas

taquigráficas desta  reunião  e pedido de providências  com vistas a que se  realize

visita ao Município de Pompéu para ouvir Vereadores, detentos e moradores sobre as

denúncias  apresentadas;  sejam  encaminhados  ao  Promotor  de  Justiça  titular  da

Comarca de Pompéu as notas taquigráficas desta reunião e pedido de providências

para acompanhar e apurar as denúncias apresentadas, com abertura do respectivo

inquérito  e  o  posterior  encaminhamento  das  averiguações  e  resultados  obtidos  à

Comissão; sejam encaminhados ao Secretário de Estado de Defesa Social as notas

taquigráficas desta reunião e pedido de providências para averiguar denúncias de

maus-tratos  infligidos  a  internos  da  cadeia  pública  de  Pompéu  e  outras

irregularidades; sejam encaminhados ao Corregedor do Sistema de Defesa Social as

notas taquigráficas desta reunião e pedido de providências para averiguar denúncias

de  maus-tratos  infligidos  a  internos  da  cadeia  pública  de  Pompéu  e  outras

irregularidades e para adotar as medidas cabíveis a fim de visitar a referida cadeia e

de  colher  informações  com  os  Vereadores.  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.

Durval Ângelo, Presidente -  Sargento Rodrigues -  Rômulo Viegas.

ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO

POPULAR NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

16/5/2013

Às 14h17min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara

e o Deputado André Quintão, membros da supracitada Comissão. 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 as realizações do Fórum Interinstitucional de Enfrentamento à

Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes do Estado de Minas - Fevcamg -,

inclusive  em  relação  ao  controle  social  e  às  propostas  de  emendas  populares
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aprovadas. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as

Sras. Cristina Dâmaso Gusmão, representante do Sr. Cássio Soares, Secretário de

Estado  de  Desenvolvimento  Social;  Renata  Vieira,  representante  do  Sr.  Tiago

Nascimento  de Lacerda,  Secretário  de  Estado Extraordinário  da Copa do Mundo;

Fernanda Giviziez e Sheila Venancio de Jesus Pereira, representante do Sr. Rômulo

de Carvalho Ferraz, Secretário de Estado de Defesa Social; Valéria Rodrigues, Juíza

de  Direito,  representando  o  Sr.  Wagner  Wilson  Ferreira,  Superintendente  da

Coordenadoria  da  Infância  e  Juventude  do  Tribunal  de  Justiça;  Andréa  Mismotto

Carelli, Coordenadora do Centro de Apoio Operacional de Apoio às Promotorias de

Justiça da Infância e Juventude; Carmem Rocha, Presidente do Conselho Estadual

dos Direitos da Criança e do Adolescente de Minas Gerais;  Márcia Cristina Alves,

Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Belo

Horizonte;  Míriam  Maria  José  dos  Santos,  representante  da  Sra.  Renata  Vieira,

Secretária Executiva da Frente de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente

de Minas Gerais; e os Srs. Reinaldo Pimentel, representante do Sr. Agostinho Patrus

Filho, Secretário de Estado de Turismo; Glauco Carlos Carvalho, representante do Sr.

Camillo Fraga Reis, Secretário de Estado Extraordinário da Copa do Mundo; e Pedro

Patrus,  Vereador  da  Câmara Municipal  de  Belo  Horizonte,  que  são convidados  a

tomar assento à mesa. A Presidência anuncia apresentação artística da ONG Circo

de Todo Mundo e,  logo após a apresentação, presta homenagem ao Fevcamg. A

seguir,  o Presidente, autor do requerimento que deu origem ao debate, tece suas

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. 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  dos  Deputados  André  Quintão,  Maria  Tereza  Lara  e

Duarte  Bechir  (4)  em  que  solicitam  seja  encaminhado  ao  Secretário  de  Estado

Extraordinário da Copa do Mundo pedido de informações acerca das providências

tomadas  para  a  adequação  da  infraestrutura  do  Estádio  Governador  Magalhães

Pinto, com vistas ao devido funcionamento do Juizado da Infância e Juventude nesse



173
____________________________________________________________________________

local durante a Copa das Confederações e a Copa do Mundo; seja encaminhado à

Associação Mineira dos Municípios pedido de providências para incluir nas pautas de

uma  se  suas  próximas  reuniões  a  temática  das  medidas  de  enfrentamento  da

violência sexual contra crianças e adolescentes na Copa das Confederações e na

Copa do Mundo e para convidar para essa reunião um representante do Fevcamg;

seja encaminhado à  Associação dos Municípios  da  Região Metropolitana de Belo

Horizonte - Granbel - pedido de providências para que se inclua na pauta de sua

próxima reunião a temática das medidas de enfrentamento da violência sexual contra

crianças  e  adolescentes  nas  Copas  das  Confederações  e  do  Mundo e  para  que

sugira a participação do Fevcamg nessa reunião; seja encaminhado à Comissão de

Constituição e Justiça pedido de providências para que envie ao Secretário de Estado

Extraordinário da Copa do Mundo ofício contendo o relato,  apresentado pela Sra.

Valéria  Rodrigues  na  5ª  Reunião  Extraordinária  desta  Comissão,  que  aponta  a

inadequação  das  instalações  do  Estádio  Governador  Magalhães  Pinto  para  o

atendimento por parte do Juizado da Infância e da Juventude; e do Deputado Rogério

Correia em que solicita seja realizada audiência pública conjunta com a Comissão de

Direitos Humanos, com a finalidade de debater os problemas sociais e a violação de

direitos gerados pelo extinção da Feira do Mineirinho em decorrência da realização

da Copa das Confederações e da Copa do Mundo. 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, 17 de maio de 2013.

André Quintão, Presidente - Maria Tereza Lara.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ESPORTE, LAZER E

JUVENTUDE NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

16/5/2013

Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Marques Abreu,

Tiago Ulisses e Gustavo Perrella (substituindo este ao Deputado Tenente Lúcio, por

indicação da Liderança do PDT), membros da supracitada Comissão. Está presente,

também,  o  Deputado  Lafayette  de  Andrada.  Havendo  número  regimental,  o
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Presidente,  Deputado  Marques  Abreu,  declara  aberta  a  reunião  e,  em  virtude da

aprovação de requerimento do Deputado Tiago Ulisses, dispensa a leitura da ata da

reunião  anterior,  a  qual  é  dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da

Comissão  presentes.  A Presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  apreciar

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. A Presidência retira

da pauta o Projeto de Lei nº 3.685/2013, no 1º turno, por não cumprir pressupostos

regimentais. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da  Comissão  para  a  próxima  reunião

extraordinária, amanhã, dia 17/5, às 11h15min, para apreciar o parecer no 1º turno do

Projeto  de  Lei  nº  3.685/2013,  do  Governador  do  Estado,  e  para  discutir  e  votar

proposições da Comissão, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 28 de maio de 2013.

Marques Abreu, Presidente - Braulio Brás - Dalmo Ribeiro Silva - Tenente Lúcio.

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 3ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 16/5/2013

Às  14h42min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  a  Deputada  Ana  Maria

Resende (substituindo o Deputado Deiró Marra, por indicação da Liderança do BTR)

e  os  Deputados  Lafayette  de  Andrada  e  Tiago  Ulisses,  membros  da  supracitada

Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Lafayette  de

Andrada, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do

Deputado Tiago Ulisses, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada

por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência

informa que a reunião se destina a discutir e votar pareceres em fase de redação

final.  Suspende-se  a  reunião.  Às  14h55min,  são  reabertos  os  trabalhos  com  a

presença dos Deputados Lafayette de Andrada, Tiago Ulisses e Zé Maia (substituindo

este ao Deputado Deiró Marra, por indicação da Liderança do BTR). O Presidente,

Deputado Lafayette de Andrada, declara aberta a reunião e acusa o recebimento dos

Projetos de Lei nºs 2.402/2011, 3.252/2012 e 3.878/2013 para cuja relatoria designou

o  Deputado  Tiago  Ulisses.  Passa-se  à  1ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),
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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 2.402/2011, 3.252/2012 e

3.878/2013.  Suspende-se a reunião.  Às 15:42,  são reabertos  os  trabalhos com a

presença dos Deputados Tiago Ulisses, Bosco (substituindo este ao Deputado Doutor

Wilson Batista,  por  indicação da Liderança do BTR)  e  João Leite  (substituindo  o

Deputado  Luiz  Humberto  Carneiro,  por  indicação  da  Liderança  do  BTR).  O

Presidente, Deputado Tiago Ulisses, declara aberta a reunião e acusa o recebimento

do Projeto de Lei nº 4.058/2013, para cuja relatoria designou o Deputado Bosco.

Após discussão e votação, é aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto de

Lei  nºs  4.058/2013.  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, 22 de maio de 2013.

Deiró Marra, Presidente - João Leite - Lafayette de Andrada.

ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 21/5/2013

Às 10h9min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Sebastião Costa,

Dalmo Ribeiro Silva, Duilio de Castro, Gustavo Perrella e Luiz Henrique, 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. Em seguida, comunica o recebimento do requerimento da

Deputada  Liza  Prado  em  que  solicita  seja  incluído  na  pauta  o  Projeto  de  Lei

Complementar  nº32/2012.  Na  oportunidade,  informa  que  o  referido  projeto  de  lei

complementar será apreciado nesta reunião. Neste momento, registra-se a presença

do  Deputado  Adalclever  Lopes  (substituindo  o  Deputado  Leonídio  Bouças,  por

indicação da Liderança do PMDB). O Presidente acusa o recebimento das seguintes

proposições,  das  quais  designou  como  relatores  os  Deputados  citados  a  seguir:
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Projeto  de  Lei  Complementar  nº  41/2013  e  Projetos  de  Lei  nºs  4.060;  4.065  e

4.073/2013 (Leonídio Bouças); Projeto de Lei Complementar nº 42/2013 e Projetos de

Lei nºs 4.061; 4.067 e 4.072/2013 ( Dalmo Ribeiro Silva); 4.071/2013 ( Luiz Henrique);

4.062; 4.063 e 4.069 ( Gustavo Perrella); 4.064 e 4.066/2013 ( André Quintão); 4.074,

4.075 e,  em virtude de redistribuição,  o Projeto  de Lei  nº  3.394/2012 (  Sebastião

Costa). Retira-se do recinto o Deputado Adalclever Lopes. 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 retirados de pauta os Projetos de

Lei nºs 3.795/2013; 409/2011; 2.937 e 3.394/2012 atendendo-se a requerimento, o

primeiro, do Deputado Luiz Henrique, e os demais, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva,

aprovados pela Comissão. É aprovado o requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro

Silva em que solicita seja apreciado o Projeto de Lei nº 3.681/2012 em primeiro lugar

nesta  fase.  Após  discussão  e  votação,  é  aprovado  o  parecer  concluindo  pela

juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade,  no  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº

3.681/2012  (relator:  Deputado Gustavo Perrella).  São  convertidos  em  diligência  à

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana e à Secretaria

de Estado Extraordinária de Gestão Metropolitana os Projetos de Lei Complementar

nºs 14/2011 e 32/2012 (relator: Deputado Sebastião Costa); às Secretarias de Estado

de Educação e de Cultura o Projeto de Lei nº 1.361/2011; ao Instituto Estadual de

Florestas o Projeto de Lei nº 3.867/2013; e à Secretaria de Estado de Fazenda e à

Câmara  de Dirigentes  Lojistas  de  Belo  Horizonte  o  Projeto  de  Lei  nº  3.872/2013

(relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva). 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 869/2011 e 3.122/2012, ambos na

forma do Substitutivo  nº  1  (relator:  Deputado  Dalmo Ribeiro  Silva,  em virtude de

redistribuição);  2.148/2011  e  3.948/2013,  o  último  na  forma  do  Substitutivo  nº1

(relator:  Deputado  Luiz  Henrique);  2.597/2011  e  3.602/2012,  todos  na  forma  do

Substitutivo  nº  1  (relator:  Deputado  Gustavo  Perrella,  todos  em  virtude  de

redistribuição); 2.680/2011, com a Emenda nº 1 (relator: Deputado Duilio de Castro,

em virtude de redistribuição);  e  3.788/2013,  na  forma do Substitutivo  nº1 (relator:

Deputado Sebastião Costa). O parecer sobre o Projeto de Lei nº 3.510/2012, no 1º
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turno, deixa de ser apreciado devido a solicitação de prazo regimental pelo relator,

Deputado Sebastião Costa, em virtude de redistribuição. É distribuído em avulso o

parecer que conclui pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, com a Emenda

nº1, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.687/2013 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro

Silva, em virtude de redistribuição). 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.  É  retirado  da  pauta  o  Projeto  de  Lei  nº  1.331/2011,

atendendo-se  a  requerimento  do  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  aprovado  pela

Comissão. Os pareceres sobre os Projetos de Lei nºs 1.320 e 1.758/2011, no turno

único, deixam de ser apreciados devido a solicitação de prazo regimental pelo relator,

Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  em  virtude  de  redistribuição.  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

3.194/2012 e 3.906/2013, o primeiro com a Emenda nº1 (relator:  Deputado Dalmo

Ribeiro Silva, o primeiro em virtude de redistribuição); 3.658/2012, 3.970 e 4.004/2013

(relator: Deputado Luiz Henrique); 3.964 e 3.986/2013, o primeiro com a Emenda nº1

(relator:  Deputado  Gustavo  Perrella);  3.974  e  3.976/2013  (relator:  Deputado

Sebastião Costa); e 3.991/2013 (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.  Submetido  a  votação,  é  aprovado  o  requerimento  do

Deputado Dalmo Ribeiro Silva em que solicita seja realizada audiência pública para

debater  sobre  a  mediação  no  Estado,  com  a  Emenda  nº  1,  apresentada  pelo

Deputado  Sebastião  Costa  ,  que  substitui  a  expressão  "audiência  pública"  por

"reunião com convidados". Ato contínuo, submetidos a votação, cada um por sua vez,

são aprovados os requerimentos em que se solicita sejam baixados em diligência ao

autor  os  Projetos  de  Lei  nºs  3.951,  3.953,  3.972,  3.982,  3.988,  4.001,  4.006  e

4.029/2013;  e ao autor  e à Secretaria  de  Casa Civil  e  Relações Institucionais  os

Projetos  de  Lei  nºs  3.980  e  3.981/2013.  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, 28 de maio de 2013.

Sebastião Costa, Presidente -  Dalmo Ribeiro Silva -  André Quintão -  Duilio de

Castro.

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 21/5/2013

Às 10h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ivair Nogueira,

Celinho do Sinttrocel, Gustavo Valadares e Paulo Guedes, membros da supracitada

Comissão.  Está  presente,  também,  o  Deputado  Cabo  Júlio.  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  da  seguinte  correspondência  publicada  no  “Diário  do

Legislativo”  nas  datas  mencionadas  entre  parênteses:  ofícios  dos  Srs.  Carlindo

Dourado Souza, Presidente da Câmara Municipal Araçuaí (9/5/2013); José Élcio dos

Santos  Monteze,  Diretor-Geral  do  DER-MG  (11/5/13).  O  Presidente  acusa  o

recebimento  das  seguintes  proposições,  das  quais  designou  como  relatores  os

Deputados citados a seguir: Projetos de Lei nºs 3.743/2013, em turno único ( Ivair

Nogueira);  3.935/2013,  em turno único (  Gustavo Valadares);  e 3.590/2012, no 1º

turno ( Anselmo José Domingos). 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 3.743/2013, que recebeu parecer por sua aprovação com a Emenda

nº1. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos

nºs 4.701; 4.702; 4.704 e 4.707/2013. 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  Fred  Costa  (3)  em  que  solicita  seja  realizada  audiência  pública  para

debater a medida tomada pela companhia aérea Gol para economia de combustível e
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o sistema de bonificação de pilotos; em que solicita seja realizada audiência pública

em conjunto com a Comissão de Trabalho,  da Previdência e da Ação Social  para

debater a gratuidade do transporte intermunicipal para idosos; em que solicita seja

realizada audiência pública em conjunto com a Comissão de Trabalho, da Previdência

e da Ação Social para discutir a implantação do cartão intermunicipal de transporte

gratuito para idosos no Estado; Ivair Nogueira e Rogério Correia em que solicitam

seja encaminhado ao DER-MG pedido de providências para que firme convênio com

os  Municípios  de  São  José  da  Lapa  e  Ribeirão  das  Neves,  a  fim  de  que  essa

autarquia assuma a conservação da rodovia municipal que interliga esses Municípios;

Dalmo Ribeiro Silva (12) em que solicita seja encaminhado ao Secretário de Estado

de Transportes e Obras Públicas pedido de providências para a elaboração de um

estudo de viabilidade de execução das obras de recuperação da ponte situada no km

zero do trecho da estrada que liga o Município de Careaçu ao de Silvianópolis; em

que  solicita  seja  encaminhado  ao  Secretário  de  Estado  de  Transportes  e  Obras

Públicas pedido de providências para a elaboração de um estudo de viabilidade de

construção de um trevo na MG-290, no sentido Pouso Alegre-Ouro Fino, com destino

a São José do Pântano e Pântano das Rosas; em que solicita seja encaminhado ao

Secretário de Estado de Transportes e Obras Públicas pedido de providências para a

inclusão no programa estruturador Caminhos de Minas do trecho da estrada que liga

o Município de Três Pontas a Elói Mendes, via Pontalete, totalizando 30 km; em que

solicita seja encaminhado ao Secretário de Estado de Transportes e Obras Públicas

pedido de providências para que realize melhorias no acostamento da Rodovia MG-

290, no trecho Pouso Alegre-Ouro Fino, na divisa com São Paulo; em que solicita

seja encaminhado pedido de providências ao Secretário de Estado de Transportes e

Obras Públicas para a inclusão no programa estruturador  Caminhos de Minas do

trecho da estrada que liga o Município de Careaçu a Silvianópolis; em que solicita

seja encaminhado ao Secretário de Estado de Transportes e Obras Públicas pedido

de providências  para a inclusão no programa estruturador  Caminhos de Minas do

trecho da Rodovia MG-347 que liga o Município de Olímpio de Noronha ao Município

de  Cristina;  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao  Secretário  de  Estado  de

Transportes e Obras Públicas pedido de providências para a inclusão no programa
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estruturador  Caminhos  de  Minas  do  trecho  da  estrada  que  liga  o  Município  de

Turvolândia  a  Cordislândia;  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao  Secretário  de

Estado de Transportes e Obras Públicas pedido de providências para a inclusão no

programa estruturador Caminhos de Minas do trecho da estrada que liga o Município

de  Elói  Mendes  a  Monsenhor  Paulo,  totalizando  21  km;  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Secretário de Estado de Transportes e Obras Públicas pedido de

providências para a inclusão no programa estruturador Caminhos de Minas do trecho

da estrada que liga o Município de Varginha a Monsenhor Paulo, totalizando 24 km;

em que solicita seja encaminhado ao Secretário de Estado de Transportes e Obras

Públicas pedido de providências para a inclusão no programa estruturador Caminhos

de Minas do trecho da estrada que liga o Município de Elói Mendes a Cordislândia,

totalizando 32 km; em que solicita  seja encaminhado ao Secretário  de Estado de

Transportes e Obras Públicas pedido de providências para a inclusãp no programa

estruturador  Caminhos  de  Minas  do  trecho  da  estrada  que  liga  o  Distrito  de

Douradinho, no Município de Machado, a BR-267, totalizando 18 km; em que solicita

seja realizada visita técnica da Comissão ao Procurador da República Álvaro Souza

Cruz para debater  a interrupção da transmissão de sinais  de televisão aberta em

Municípios  do  Sul  de  Minas  Gerais;  Ivair  Nogueira  (3)  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes -  Dnit  -

pedido  de  providências  para  que sejam  instaladas  nos  dois  sentidos  da  BR-040,

especialmente  no  trevo  de  acesso  ao  Bairro  Joaquim  Murtinho,  em  Congonhas,

placas indicando o Município de Resende Costa; em que solicita seja encaminhado à

concessionária  Nascentes  das  Gerais  pedido  de  providências  para  que  sejam

instalados redutores de velocidade nos dois sentidos do trecho urbano da Rodovia

MG-050, no Município de Mateus Leme; em que solicita seja encaminhado ao Diretor-

Geral  do  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 constantes do Proacesso,  iniciadas há mais  de  cinco anos;  Celinho do

Sinttrocel em que solicita seja realizada audiência pública para debater a alteração do

ICMS para o setor de transporte de cargas em Minas Gerais; Gustavo Valadares em

que solicita seja realizada audiência pública para debater a continuidade das obras do
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Programa de Recuperação e Manutenção de Rodovias -  ProMG -  nas travessias

urbanas nas rodovias  estaduais;  Paulo Guedes (2)  em que solicita  seja realizada

audiência  pública  para  debater  a  tramitação  do  Projeto  de  Lei  nº  552/2011,  que

dispõe sobre o prazo de adequação para serviço fretado de transporte intermunicipal

de pessoas no Estado; do Projeto de Resolução nº 279/2011, que revoga o art. 24 do

Decreto  nº  44.035,  de  1º  de  junho  de  2005,  que  disciplina  a  autorização  para

prestação de serviço fretado de transporte rodoviário  intermunicipal  de pessoas e

altera o Decreto nº 32.656, de 14 de março de 1991 e a Lei nº 19.445, de 2011, que

estabelece normas para coibir o transporte metropolitano e intermunicipal clandestino

de  passageiros  no  Estado;  em  que  solicita  seja  realizada  audiência  pública  no

Município de Urucuia para debater a demora na realização da obra de asfaltamento

prometida pelo  governo do Estado  através  do Programa Caminhos  de Minas,  do

trecho que liga os Municípios de Pintópolis a Urucuia e o entroncamento da MG-181,

em  Riachinho,  ao  entroncamento  da  MG-479  em  Arinos.  São  recebidos  os

requerimentos dos Deputados Celinho do Sinttrocel em que solicita seja realizada

audiência pública para debater as condições da BR-367, no trecho entre Minas Novas

e Virgem da Lapa, no Norte de Minas; Tadeu Martins Leite (2) em que solicita seja

encaminhado ao Secretário  de Estado de Transporte e Obras Públicas pedido de

informações  sobre  a  situação  da  licitação  da  obra  de  construção  do  Centro  de

Convenções e Convivência com a Seca,  em Montes Claros; em que solicita  seja

encaminhado ao Presidente  da  Companhia  de  Desenvolvimento  de  Minas Gerais

pedido  de  informações  sobre  a  destinação  de  recursos  da  ordem  de  R$

15.000.000,00,  específicos  para  a  construção  do  Centro  de  Convenções  e

Convivência com a Seca, em Montes Claros; Ivair  Nogueira, Célio Moreira, Carlos

Pimenta e Gustavo Perrella (9) em que solicitam seja encaminhado ao Governador do

Estado pedido de providências para que seja recuperada a Rodovia MG-719,  por

meio  do  ProMG;  em  que  solicitam  seja  encaminhado  ao  Governador  do  Estado

pedido de providências para que seja incluído o Aeroporto de Nanuque no programa

Proaero,  para  que  seja  recuperada  a  pista  desse  aeroporto  e  feitas  melhorias

necessárias para seu pleno funcionamento; em que solicitam seja encaminhado ao

Superintendente Estadual da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos pedido de
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providências para a instalação de uma agência de correios no Distrito de Vila Pereira,

no  Município  de  Nanuque;  em que solicitam seja  encaminhado  ao Presidente  da

Copasa-MG pedido  de  providências  com  vistas  à  melhora  da  qualidade  da água

distribuída no Distrito de Vila Pereira, no Município de Nanuque; em que solicitam

seja encaminhado ao Secretário de Estado de Transportes e Obras Públicas pedido

de  providências  para  que  seja  realizada  manutenção  emergencial  do  trecho  da

rodovia  LMG-718  entre  a  Vila  Pereira  e  a  BR-418;  em  que  solicitam  seja

encaminhado  ao  Governador  do  Estado  e  às  Secretarias  de  Estado  de  Meio

Ambiente  e  de  Transportes  e  Obras  Públicas  pedido  de  providências  para  a

revitalização da Bacia do Ribeirão das Pedras,  no Município de Nanuque,  para a

melhora  da  qualidade  da  água  e  a  diminuição  da  poluição  e  do  assoreamento,

principalmente no trecho da área urbana do Distrito de Vila Pereira, no Município de

Nanuque; em que solicitam seja encaminhado ao Governador do Estado pedido de

providências  para  a  implantação  de  telefonia  celular  no  Distrito  de  Vila  Pereira,

Município de Nanuque; em que solicitam seja encaminhado ao Governador do Estado

pedido  de providências  para que seja  restaurada a BR-418,  que se encontra  em

péssimo estado de conservação; em que solicitam seja encaminhado ao Governador

do Estado pedido de providências para que a inclusão do trecho da estrada que liga o

Município de Nanuque a Umburatiba, passando pelo Distrito de Gabriel Passos, no

programa Caminhos de Minas; Ivair Nogueira (4) em que solicita seja encaminhada

ao Secretário de Estado de Transportes e Obras Públicas pedido de providências

para que a inclusção no programa estruturador  Caminhos de Minas do trecho da

Rodovia  LMG-871  que  liga  a  sede  do  Município  de  Lima  Duarte  ao  Distrito  de

Conceição da Ibitipoca; em que solicita seja encaminhado à concessionária Autopista

Fernão Dias pedido de providências para que sejam instalados redutores eletrônicos

de velocidade na Rodovia BR-381 no trecho entre a Refinaria Gabriel Passos, em

Betim,  e  o  Carrefour  Contagem;  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao  DER-MG

pedido de providências para que seja realizada manutenção do trecho da Rodovia

LMG-871 que liga a Sede do Município de Lima Duarte ao Distrito de Conceição da

Ibitipoca,  além  da  realização  de  capina,  tendo  em  vista  que  a  rodovia  não  é

pavimentada; em que solicita seja encaminhado ao DNIT pedido de providências para
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que  sejam instalados  redutores  eletrônicos  de  velocidade na  Rodovia  BR-381  no

trecho  entre  a  Refinaria  Gabriel  Passos,  em  Betim,  e  o  Carrefour  Contagem.

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.

Ivair Nogueira, Presidente - Gustavo Valadares - Inácio Franco.

ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 22/5/2013

Às 14h5min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ivair Nogueira,

Gustavo Valadares e Inácio Franco, membros da supracitada Comissão.  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 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 dos Deputados Celinho do Sinttrocel,  em que solicita seja realizada

audiência pública da Comissão para debater as condições da BR-367, no trecho entre

Minas Novas e Virgem da Lapa, no Norte de Minas; Tadeu Martins Leite (2) em que

solicita seja encaminhado ao Secretário de Estado de Transporte e Obras Públicas

pedido de informações sobre a situação da licitação da obra de construção do Centro

de Convenções e Convivência com a Seca, em Montes Claros; em que solicita seja

encaminhado ao Presidente da Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais -

Codemig  -  pedido  de  informações  sobre  a  destinação  de  recursos  da  ordem  de

R$15.000.000,00  específicos  para  a  construção  do  Centro  de  Convenções  e

Convivência com a Seca, em Montes Claros; Ivair  Nogueira, Célio Moreira, Carlos

Pimenta e Gustavo Perrella (9) em que solicitam seja encaminhado ao Governador do

Estado pedido  de providências  para que seja  recuperada a  Rodovia  MG-719,  no
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programa -  Pro-MG; em que solicitam seja encaminhado ao Governador do Estado

pedido de providências para que seja incluído o Aeroporto de Nanuque no programa

Pro-Aéreo, recuperada a pista do aeroporto e demais melhorias necessárias para seu

pleno  funcionamento;  em  que  solicitam  seja  encaminhado  ao  Superintendente

Estadual da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos pedido de providências para

que seja instalada uma agência de correios no Distrito de Vila Pereira, Município de

Nanuque; em que solicitam seja encaminhado ao Presidente da Copasa pedido de

providências para que seja melhorada a qualidade da água distribuída no Distrito de

Vila  Pereira,  Município  de  Nanuque;  em  que  solicitam  seja  encaminhado  ao

Secretário de Estado de Transportes e Obras Públicas pedido de providências para

que seja realizada manutenção emergencial na Rodovia LMG-718 - trecho entre Vila

Pereira e a BR-418 - principalmente nos trechos críticos, em função da precariedade

da  rodovia;  em  que  solicitam  seja  encaminhado  ao  Governador  do  Estado,  ao

Secretário de Estado de Meio Ambiente e ao Secretário de Estado de Transportes e

Obras Públicas pedido de providências para que seja revitalizada a Bacia do Ribeirão

das  Pedras  no  Município  de  Nanuque,  para  que  melhore  a  qualidade  da  água,

diminua a poluição e o assoreamento, principalmente no trecho da área urbana do

Distrito de Vila Pereira; em que solicitam seja encaminhado ao Governador do Estado

pedido de providências para que seja viabilizada a implantação da telefonia celular no

Distrito de Vila Pereira, Município de Nanuque; em que solicitam seja encaminhado

ao Governador do Estado pedido de providências para que seja restaurada a BR-418,

que  se  encontra  em  péssimo  estado  de  conservação;  em  que  solicitam  seja

encaminhado  ao  Governador  do  Estado  pedido  de  providências  para  que  seja

incluída a estrada que liga o Município de Nanuque a Umburatiba, passando pelo

Distrito de Gabriel Passos, no programa Caminhos de Minas; Ivair Nogueira (5) em

que  solicita  seja  encaminhada  ao  Secretário  de  Estado  de  Transportes  e  Obras

Públicas pedido de providências  para que seja incluído no Programa Estruturador

Caminhos de Minas o trecho da Rodovia LMG 871 que liga a sede do Município de

Lima Duarte ao Distrito de Conceição de Ibitipoca; em que solicita seja encaminhado

a  Concessionária  Autopista  Fernão  Dias  pedido  de  providências  para  que  seja

instalados redutores eletrônicos de velocidade na Rodovia BR-381 no trecho entre a
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Refinaria Gabriel  Passos em Betim e o Carrefour Contagem; em que solicita seja

encaminhado ao Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais

pedido de providências para que seja realizada manutenção do trecho da Rodovia

LMG 871 que liga a Sede do Município de Lima Duarte ao Distrito de Conceição de

Ibitipoca,  além  da  realização  de  capina,  tendo  em  vista  que  a  rodovia  não  é

pavimentada;  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao  Departamento  Nacional  de

Infraestrutura  de  Transportes  pedido  de  providências  para  que  sejam  instalados

redutores eletrônicos de velocidade na Rodovia BR-381 no trecho entre a Refinaria

Gabriel  Passos em Betim e o Carrefour Contagem; em que solicita seja realizada

reunião com convidados para debater a Lei nº 19.445, de 11 de janeiro de 2011, que

estabelece  normas  para  coibir  os  transportes  metropolitano  e  intermunicipal

clandestinos de passageiros no Estado, no que se refere ao depósito dos veículos

apreendidos. São recebidos os requerimentos dos Deputados Ivair Nogueira em que

solicita  seja  realizada  reunião  com  convidados  para  discutir  o  cronograma físico-

financeiro das obras de melhorias na Rodovia BR-381, especialmente no trecho entre

Betim e Igarapé, sob responsabilidade da Autopista Fernão Dias; Célio Moreira, em

que  solicita  seja  encaminhado  ao  Secretário  de  Estado  de  Transportes  e  Obras

Públicas - Setop - e ao Departamento de Estradas e Rodagens do Estado de Minas

Gerais - DER-MG - pedido de providências para o asfaltamento da Rua "F", situada

no Bairro São Geraldo, em Inimutaba, à margem da BR-259, Km 6; da Deputada

Luzia  Ferreira  e  dos Deputados  Ivair  Nogueira,  Anselmo José Domingos,  Antônio

Carlos Arantes, Dilzon Melo, Fabiano Tolentino e Neider Moreira (2) em que solicitam

seja encaminhado ao Secretário de Estado de Transportes e Obras Públicas pedido

de providências para elaboração de estudos sobre a viabilidade técnica e financeira

das  reivindicações  por  melhorias  na  Rodovia  MG-050,  recebidas  pela  Comissão

durante vistoria realizada no trecho entre Mateus Leme e São Sebastião do Paraíso;

em que solicitam seja encaminhado à concessionária Nascentes das Gerais pedido

de  providências  para  que  seja  elaborado  estudos  sobre  a  viabilidade  técnica  e

financeira das reivindicações encaminhadas em abaixo-assinado por  melhorias  na

Rodovia MG-050, recebidas pela Comissão durante vistoria realizada no trecho entre

Mateus  Leme e  São  Sebastião  do  Paraíso.  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, 28 de maio de 2013.

Ivair Nogueira, Presidente - Anselmo José Domingos - Celinho do Sinttrocel.

ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 22/5/2013

Às 14h11min,  comparecem na Sala das Comissões os Deputados Jayro  Lessa,

Adalclever Lopes, Lafayette de Andrada e Romel Anízio, membros da supracitada

Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Jayro Lessa, 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 matéria constante na pauta e a discutir e votar

proposições  da  Comissão.  A  Presidência  acusa  o  recebimento  das  seguintes

proposições, das quais designou relatores os Deputados citados a seguir: Projetos de

Lei nºs 3.977 e 3.978/2013 (Deputado Lafayette de Andrada); 2.680/2012 (Deputado

Romel  Anízio)  e  2.681/2012  (Deputado  Jayro  Lessa),  no  1º  turno;  e  Projetos  de

Resolução nºs 4.076 e 4.077/2013 (Deputado Romel Anízio); e 4.078 e 4.079/2013

(Deputado Jayro Lessa), em turno único. 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, 4.041 e 3.893/2013,

no  2º  turno,  são  retirados  da  pauta  por  determinação  do  Presidente,  por  não

cumprirem pressupostos regimentais; e o de nº 3.466/2012, no 1º turno, por ter sido

apreciado em reunião anterior. Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela

aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.625/2012 na forma do vencido no 1º

turno  (relator:  Deputado  Ulisses  Gomes).  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, 28 de maio de 2013.
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Zé Maia, Presidente - Sebastião Costa - Lafayette de Andrada - Ulysses Gomes.

ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 22/5/2013

Às 14h32min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Rosângela Reis e

os Deputados Bosco, Celinho do Sinttrocel, Duarte Bechir (substituindo o Deputado

Juninho Araújo, por indicação da Liderança do BTR) e João Vítor Xavier (substituindo

o Deputado Neilando Pimenta,  por indicação da Liderança do BTR),  membros da

supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Bonifácio Mourão,

Adelmo  Carneiro  Leão,  Sargento  Rodrigues,  Fred  Costa  e  Tadeu  Martins  Leite.

Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Rosângela Reis, declara aberta

a  reunião  e,  em  virtude  da  aprovação  de  requerimento  do  Deputado  João  Vítor

Xavier, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é

subscrita  pelos  membros  da  Comissão  presentes.  A  Presidência  informa  que  a

reunião  se  destina  a  debater  a  implantação  de  piso  salarial  regional  para  os

advogados no Estado de Minas Gerais e a discutir e votar proposições da Comissão.

A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs. Leo

Portela,  Subsecretário  de  Estado  de  Relações  Institucionais  e  Danilo  Antônio  de

Souza Castro, Assessor Jurídico Chefe, ambos representando Maria Coeli  Simões

Pires, Secretária de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais; Luiz Cláudio

da  Silva  Chaves,  Presidente  da  Ordem  dos  Advogados  do  Brasil  -  Seção  MG;

Fabrício Souza Cruz Almeida, Presidente da OAB Jovem de Minas Gerais; e Vinícius

Marcus Nonato da Silva, Tesoureiro do Sindicato dos Advogados de Minas Gerais -

Sinad -,  que  são convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  A Presidência  concede a

palavra aos Deputados João Vítor Xavier e Duarte Bechir, autores dos requerimentos

que deram origem ao debate, para suas considerações iniciais. Logo após, passa a

palavra  aos  convidados,  para  que  façam  suas  exposições.  Abertos  os  debates,

segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. A Presidência

retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia),  compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão.  São

recebidos pela Presidência requerimentos do Deputado Celinho do Sinttrocel, em que
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solicita seja encaminhado ofício ao Governador  do Estado sugerindo o estudo de

viabilidade de apresentação de projeto de lei relativo ao piso salarial regional para os

advogados, conforme minuta anexa apresentada pelo Sindicato dos Advogados do

Estado de Minas Gerais - Sinad -, na 9ª Reunião Ordinária da Comissão do Trabalho,

da Previdência e da Ação Social;  e da Deputada Rosângela Reis,  dos Deputados

João Vítor Xavier, Duarte Bechir, Bosco, Bonifácio Mourão e Adelmo Carneiro Leão

em  que  solicitam  sejam  realizadas  audiências  públicas  regionais  para  debater  a

implantação do piso salarial regional para os advogados no Estado 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, 29 de maio de 2013.

Rosângela Reis, Presidente.

ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 22/5/2013

Às 14h33min,  comparecem na Sala das Comissões os Deputados Deiró Marra,

Lafayette de Andrada e João Leite (substituindo o Deputado Doutor Wilson Batista,

por indicação da Liderança do BTR), membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Deiró Marra, declara aberta a reunião e,

em virtude da aprovação de requerimento do Deputado João Leite, dispensa a leitura

da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros

da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir e

votar pareceres em fase de redação final.  O Presidente acusa o recebimento das

seguintes proposições, das quais designou como relatores os Deputados citados a

seguir:  Projetos  de  Lei  nºs  3.193/2012,  3.531/2012,  3.803/2013,  3.172/2012,

3.610/2012 e 3.690/2013 (Lafayette Andrada) e 3.750, 3.777,  3.779, 3.809,  3.828,

3.836 e 3.837/2013 (João Leite). 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 3.193, 3.531/2012 e

3.803/2013, que receberam parecer por sua aprovação. Passa-se à 2ª Fase da 2ª
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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  Lei  nºs  3.172,

3.610/2012  e  3.690,  3.750,  3.777,  3.779,  3.809,  3.828,  3.836,  3.837/2013,  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, 29 de maio de 2013.

Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Rômulo Viegas.

ATA DA 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA

PÚBLICA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

23/5/2013

Às 19h15min, comparece na Sala das Comissões o Deputado João Leite, membro

da  supracitada  Comissão.  Está  presente,  também,  o  Deputado  Célio  Moreira.

Havendo número regimental,  o  Presidente, Deputado João Leite,  declara aberta a

reunião,  dispensa a  leitura  da  ata  da  reunião  anterior,  considera-a  aprovada e  a

subscreve. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir os frequentes

assaltos e roubos a residências e estabelecimentos comerciais do Bairro Santa Inês,

na Capital. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir a

Sra. Alessandra Alvares Bueno da Rosa, Delegada de Polícia Civil de Sabará; o Maj.

PM Flávio Henrique Naziazeno, Comandante da 23ª Cia. do 16º Batalhão de Polícia

Militar,  representando  o  Ten.-Cel.  PM  José  Geraldo  Rodrigues  Santos  Silva,

Comandante desse Batalhão; o Sr. Cézar Cerne de Souza, Delegado da 3ª Delegacia

Leste de Polícia Civil; o Mons. Lydio de Miranda Murta, da Paróquia Nossa Senhora

de Nazaré; e os Srs. Manoel Divino Lopes, Presidente da União Pró-Melhoramentos

de Santa Inês; Davi Moraes Pinto, Delegado de Polícia de Sabará; Wellington Bessa

Sapão e Pelé do Vôlei, Vereadores da Câmara Municipal de Belo Horizonte, 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
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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, 28 de maio de 2013.

João Leite, Presidente - Cabo Júlio - Sargento Rodrigues.

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 28/5/2013

Às 10h8min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ivair Nogueira,

Celinho do Sinttrocel,  Anselmo José Domingos e Gustavo Valadares, membros da

supracitada  Comissão.  Está  presente,  também,  o  Deputado  Adalclever  Lopes.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Ivair Nogueira, 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  a  debater  e  votar

proposições da Comissão. A seguir,  comunica o recebimento de ofício da Câmara

Municipal de Oliveira parabenizando esta Comissão pela realização, em 9 de maio de

2013,  de  audiência  pública  para  debater  a  interrupção  pela  Anatel  dos  sinais  de

televisão  nos  Municípios  mineiros;  e  de  correspondência  publicada  no  “Diário  do

Legislativo” nas datas mencionadas entre parênteses: ofícios do Sr. José Elcio Santos

Monteze,  Diretor-Geral  do  DER-MG,  prestando  informações  relativas  ao

Requerimento  n°  1.455/2011;  Bonifácio  de  Andrada,  Deputado Federal,  prestando

informações relativas ao Requerimento n° 4.500/2013 (23/5/2013); Toninho Pinheiro,

Deputado Federal, prestando informações relativas ao Requerimento nº 4.500/2013;

Eriverto Otaviano da Cruz, Presidente da Câmara Municipal de Oratórios, solicitando

o  apoio  desta  Casa  para  a  resolução  dos  problemas  verificados  no  sistema  de

telefonia  móvel  desse  Município  (24/5/2013);  Sra.  Maria  Coeli  Simões  Pires,

Secretária de Casa Civil (2), prestando informações relativas aos Requerimentos nsº

4.351/2013 (23/5/2013) e 4.385/2013 (25/5/2013). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte

(Ordem  do  Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  pareceres  sobre
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proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado

o  parecer  pela  aprovação,  no  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  3.122/2012  (relator:

Deputado Ivair Nogueira) na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela 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 4.779 e 4.780/2013. 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 Ivair Nogueira em que solicita seja realizada reunião com convidados para

discutir o cronograma físico-financeiro das obras de melhorias na Rodovia BR 381,

especialmente no trecho entre Betim e Igarapé, sob responsabilidade da Autopista

Fernão Dias; Célio Moreira em que solicita seja encaminhado à Secretaria de Estado

de  Transportes  e  Obras  Públicas  -  Setop  -  e  ao  Departamento  de  Estradas  de

Rodagem de Minas Gerais - DER-MG - pedido de providências para o asfaltamento

da Rua "F", situada no Bairro São Geraldo, em Inimutaba; da Deputada Luzia Ferreira

e dos Deputados Ivair Nogueira, Anselmo José Domingos, Antônio Carlos Arantes,

Dilzon  Melo,  Fabiano  Tolentino,  Neider  Moreira  (2)  em  que  solicitam  seja

encaminhado à Setop pedido de providências para elaboração de estudos sobre a

viabilidade técnica e financeira das reivindicações por melhorias na Rodovia MG-050,

recebidas pela Comissão durante vistoria realizada no trecho entre Mateus Leme e

São Sebastião  do  Paraíso;  em que solicitam seja  encaminhado à Concessionária

Nascentes das Gerais pedido de providências para que seja elaborado estudo sobre

a viabilidade técnica e financeira das reivindicações por melhorias na Rodovia MG-

050, recebidas pela Comissão durante vistoria realizada no trecho entre Mateus Leme

e  São  Sebastião  do  Paraíso.  São  recebidos  os  requerimentos  dos  Deputados

Sargento  Rodrigues em que solicita  seja  encaminhado  ao Tribunal  de  Contas  do

Estado pedido de providências para enviar cópia dos autos em que foi apurado e

restou comprovado o superfaturamento das obras do Estádio Governador Magalhães

Pinto;  Anselmo  José  Domingos  (2)  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Concessionária Nascentes das Gerais pedido de providências solicitando justificativa
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para  o  aumento  da  tarifa  de  pedágio  na  rodovia  MG-050;  em  que  solicita  seja

encaminhado à Setop pedido de providências solicitando justificativa para o aumento

da tarifa de pedágio na Rodovia MG-050; Antônio Lerin em que solicita seja formulada

manifestação  de  aplauso  à  Rádio  Sete  Colinas  de  Uberaba  pelos  45  anos  de

inauguração e pelo serviço de comunicação e informação prestado à comunidade de

Uberaba  e  região;  Ivair  Nogueira  (3)  em  que  solicita  seja  encaminhado  à  Setop

pedido  de  providências  para  a  inclusão,  no  Programa  Estruturador  Caminhos  de

Minas, do trecho que liga o Município de Monsenhor Paulo ao de Varginha; em que

solicita  seja  encaminhado  à  Setop  pedido  de  providências  para  a  inclusão,  no

Programa  Estruturador  Caminhos  de  Minas,  do  trecho  que  liga  o  Município  de

Monsenhor  Paulo  ao  Município  de  Elói  Mendes;  em  que  solicita  seja  realizada

audiência pública para debater o cronograma das obras de pavimentação do trecho

da Rodovia  MG-252 que liga  o  Município  de  Araújos  ao  Município  de  Moema.  É

aprovado o relatório de visita da Comissão, em 16 de maio de 2013, à Rodovia MG-

050, no trecho que liga Mateus Leme a São Sebastião do Paraíso, o qual 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, 3 de junho de 2013.

Ivair Nogueira, Presidente - Gustavo Valadares.

RELATÓRIO DE VISITA

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Local visitado: Rodovia MG-050, no trecho que liga Mateus Leme a São Sebastião

do Paraíso.

Apresentação

A  requerimento  dos  Deputados  Luzia  Ferreira,  Dilzon  Melo,  Anselmo  José

Domingos,  Fabiano  Tolentino,  Ivair  Nogueira  e  Antônio  Carlos  Arantes,  esta

Comissão, no dia 16/5/2013, visitou a Rodovia MG-050 no trecho que liga Mateus

Leme a São Sebastião do Paraíso, a fim de analisar a qualidade dessa rodovia, tendo

em  vista  o  alto  valor  cobrado  em  pedágios  sob  administração  da  concessionária

Nascentes das Gerais.
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Participaram da visita a Deputada Luzia Ferreira e os Deputados Ivair  Nogueira,

Anselmo  José  Domingos,  Antônio  Carlos  Arantes,  Neider  Moreira,  Dilzon  Melo  e

Fabiano Tolentino, que foram acompanhados pelos Srs. Carlos Melles, Secretário de

Estado de Transportes e Obras Públicas; Cássio Soares, Secretário de Estado de

Desenvolvimento  Social;  Felipe  Melo  Rocha,  Diretor  de  Gestão  de  Contratos,

representando  o  Sr.  Diogo  Oscar  Borges  Prosdocimi,  Subsecretário  Estadual  de

Regulação de Transportes da Secretaria Estadual de Transportes e Obras Públicas;

pela  Sra.  Ione  Maria  Cardoso,  Gerente  de  Fiscalização  de  Concessões,

representando o Sr. João Afonso Baêta Costa Machado, Diretor de Fiscalização do

Departamento de Estradas de Rodagens do Estado de Minas Gerais -  DER-MG - ; e

pelo Sr. Joselito Rodrigues de Castro, Diretor Executivo da Concessionária Nascentes

das Gerais.

Relato

A Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas se encontrou com os

convidados na Lanchonete Formiga Doceira, situada na Av. Zé Surdo, nº 1.135, em

Mateus Leme, com destino a São Sebastião do Paraíso. De lá, partiu a caravana, a

qual percorreu três regiões do Estado em 12 horas, em um total de 371km. Visitou

nove cidades, visando analisar a qualidade da MG-050, em face do alto valor cobrado

em pedágios sob administração da concessionária Nascentes das Gerais.

Ao longo da viagem, em cada parada, Vereadores, Prefeitos Municipais, moradores,

usuários e lideranças locais entregavam abaixo-assinados com reivindicações. Em

todos eles,  eram constantes as reclamações sobre o valor  do pedágio,  que é de

R$4,10.

No Município  de  Passos,  juntaram-se  à  caravana  os  Secretários  de  Estado  de

Desenvolvimento Social, Cássio Soares; e de Transportes e Obras Públicas, Carlos

Melles. Este anunciou o investimento de R$400 milhões para melhorias na MG-050,

dos  quais  aproximadamente  R$270  milhões  serão  aplicados  pelo  Estado  e

aproximadamente R$130 milhões serão de responsabilidade da concessionária.

O  Diretor-Executivo  da  Nascentes  das  Gerais,  Joselito  de  Castro,  disse  que  a

rodovia é deficitária e que o valor de pedágio está abaixo da média nacional

Conclusão
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A Comissão  de  Transporte,  Comunicação  e  Obras  Públicas  concordou  que  a

relação custo-benefício na administração da rodovia deixa a desejar, mas considerou

que o aporte de recursos anunciado pelo Secretário Carlos Melles poderá resultar em

benefícios para a estrada e para as cidades das regiões por onde ela passa.

Sala das Comissões, 21 de maio de 2013.

Ivair  Nogueira,  Presidente  -  Celinho  do  Sinttrocel  -  Anselmo  José  Domingos  -

Gustavo Valadares.

ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA 3ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 29/5/2013

Às  9h3min,  comparecem na Sala  das Comissões  os  Deputados Durval  Ângelo,

Rômulo  Viegas,  Duarte  Bechir  e  Sargento  Rodrigues,  membros  da  supracitada

Comissão.  Está  presente,  também,  a  Deputada  Liza  Prado.  Havendo  número

regimental, o Presidente, Deputado Durval Ângelo, declara aberta a reunião e, em

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

discutir os resultados do II Fórum Mineiro sobre os Direitos do Idoso: Direito à saúde

e enfrentamento à violência contra a pessoa idosa, realizado nos dias 2 e 3/5/2013,

na PUC Minas, e comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios da

Sra. Cristina Soares de Oliveira e Almeida Nobre, Procuradora Regional do Trabalho

e Secretária-Geral Adjunta do Conselho Nacional do Ministério Público, informando

que o Ofício nº 900/2013/SGM encaminhado a esse Conselho, ensejou a instauração

do  Pedido  de  Providências  nº  0.00.000.000634/2013-95,  que  foi  distribuído  ao

Conselheiro Fabiano Augusto Martins Silveira; e dos Srs. Marco Antônio Feital Leite,

Juiz Auxiliar da Corregedoria e Diretor do Foro da Capital, encaminhando documento

sobre a Lei de Organização e Divisão Judiciária  do Estado de Minas Gerais,  que

contém informações sobre a oitiva do Delegado de Polícia, Geraldo do Amaral Toledo

Neto; Célio Dimas Esteves Ruas, Promotor de Justiça da Comarca de São João da

Ponte, encaminhando em resposta ao Ofício nº 687/2013/SGM, cópia da petição de

23/4/2013  relativa  ao  procedimento  do  Sr.  Rafael  Ribeiro;  Luiz  Henrique  de

Vasconcelos  Quaglietta  Correa,  Defensor  Público  Federal  e  Chefe  da  Defensoria
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Pública  da  União  em  Minas  Gerais,  informando  que  o  expediente  referente  às

denúncias de violações dos direitos humanos, em especial,  à moradia digna e do

direito  à  cidade,  no  Município  de  Belo  Horizonte,  foi  encaminhado  ao  órgão

competente para tomada de providências; Gustavo de Castro Magalhães, Secretaria-

Geral da Governadoria, informando que encaminhou o expediente referente à moção

de repúdio e ao abaixo-assinado de moradores da região da bacia do Rio Cipó contra

a ameaça de desqualificação como área de preservação permanente do Rio Cipó e

afluentes, no âmbito do Projeto de Lei nº 142/2011 à Secretaria de Estado de Meio

Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável  para  tomada de providências;  Leonardo

Vieira Rocha Damasceno, Juiz de Direito,  comunicando que encaminhou cópia do

expediente  ao  Ministério  Público  e  requisitou  informações  à  Polícia  Civil;  e  de

correspondência  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”,  na  data  mencionada  entre

parênteses:  ofícios das Sras. Rafaela Gigliotti,  Coordenadora de Administração de

Trânsito  do  Detran-MG,  Elisa  Smaneoto,  Diretora  de  Gestão Interna  do  Gabinete

Pessoal da Presidenta da República, Maria Coeli Simões Pires, Secretária de Casa

Civil, e dos Srs. Leones Dall`Agnol, Chefe de Gabinete da Casa Civil da Presidência

da República, Joaquim Herculano Rodrigues, Presidente do Tribunal de Justiça, Luiz

Antônio Sasdelli Prudente, Corregedor-Geral do Ministério Público do Estado, Lauro

Henrique Schimansky Sodré, Promotor de Justiça da Comarca de São João del-Rei,

Clésio  Andrade,  Senador,  Pedro  Dias  dos  Santos,  Delegado  de  Polícia  Federal

(23/5/2013);  Júlio  Delgado,  Deputado  Federal  (24/5/2013);  Nélio  Costa  Dutra  Jr.,

Promotor de Justiça, Aluísio Ladeira Azanha, Diretor de Proteção Territorial da Funai

(25/5/2013). O Presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei nº 4.045/2013, em

turno único,  e designa como relator  da proposição o Deputado Rômulo Viegas.  A

Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Ruth

Lies Scholte Carvalho, Procuradora de Justiça e Ouvidora do Ministério Público do

Estado;  Danúbia  Helena  Soares  Quadros,  Delegada  de  Polícia,  representando

Margaret  de  Freitas  Assis  Rocha,  Delegada  Chefe  da  Divisão  de  Atendimento  à

Mulher,  ao  Idoso  e  à  Pessoa  com  Deficiência;  Ana  Paula  Mendes  Rodrigues,

Promotora de Justiça na Defesa dos Direitos dos Idosos; Anna Cristina Pegoraro de

Freitas, Professora do Curso de Psicologia da PUC Minas, também representando
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Wanderley  Chieppe  Felippe,  Pró-Reitor  de  Extensão  da  PUC-MG;  Karla  Cristina

Giacomin,  Membro  da  Sociedade  Brasileira  de  Geriatria  e  Gerontologia;  Maria

Fontana Cardoso Maia,  Coordenadora  de  Direitos  da  Pessoa Idosa da Prefeitura

Municipal de Belo Horizonte; Sandra de Mendonça Mallet, Presidente do Conselho

Municipal  do  Idoso de Belo  Horizonte;  Júlia  Coutinho Gonçalves Ferreira,  Lorena

Ribeiro Ciccarini e Marina Carneiro de Oliveira, alunas de Direito da PUC Minas; e os

Srs. Jorge Luiz Noronha, Coordenador do Disque Direitos Humanos da Secretaria de

Estado de Desenvolvimento Social; Guilherme Coelho Colen, Diretor da Faculdade de

Direito da PUC Minas; Bruno Martins Soares, Coordenador do Núcleo de Atendimento

às Vítimas de Crimes Violentos; Lucas de Alvarenga Gontijo, Professor da Faculdade

de Direito da PUC Minas e da Faculdade de Direito Milton Campos e representante

de Luís Cláudio da Silva Chaves, Presidente da OAB-MG; Rodrigo Bini Neves, Pedro

Henrique  Salles  Sant'Anna,  e  Murilo  Silveira  Queiroz,  Alunos  de  Direito  da  PUC

Minas, que são convidados a tomarem 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  nas  notas  taquigráficas.  Registra-se  a  presença  do  Deputado

Rogério Correia. 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

3.700/2013  na  forma  do  Substitutivo  nº  1  (relator:  Deputado  Rômulo  Viegas).  É

adiada  a  votação  do  parecer  pela  rejeição,  no  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº

1.328/2011(relator: Deputado Rômulo Viegas), a requerimento do Deputado Duarte

Bechir. 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 Rogério Correia em que solicita

seja  realizada  visita  ao  assentamento  comunitário  do  Bairro  Santa  Tereza  para

averiguar  as  atuais  condições  de  vida  dos  moradores  e  possíveis  violações  de

direitos humanos; Celinho do Sinttrocel  em que solicita  seja realizada visita  desta
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Comissão e a de Segurança Pública à cadeia pública do Município de Timóteo, para

verificar as condições e a situação da segurança desse estabelecimento prisional.

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, 3 de junho de 2013.

Durval Ângelo, Presidente -  Sebastião Costa -  Duarte Bechir -  Célio Moreira.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.608/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Fábio Cherem, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

alterar a Lei nº 13.394, de 7/12/1999, que institui a Comenda da Paz Chico Xavier.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 6/12/2012 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Direitos Humanos.

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 5/3/2013, o projeto foi baixado em diligência à Secretaria de Estado de Casa

Civil e de Relações Institucionais para que esta se manifestasse sobre as alterações

pretendidas.

De posse da resposta, passamos à análise da matéria.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.608/2012 altera a Lei nº 13.394, de 7/12/1999, que institui a

Comenda da Paz Chico Xavier. Segundo justificação do autor, a modificação pretende

atualizar a norma e valorizar o instituto, a partir  das sugestões apresentadas pelo

Comitê Permanente da Comenda.

A principal  alteração proposta  diz  respeito  à  alternância  do  local  de  entrega da

Comenda. Nos termos do art. 5º da Lei nº 13.394, de 1999, a Comenda da Paz Chico

Xavier será concedida anualmente, em Uberaba, em cerimônia realizada no dia 2 de
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março.  O  projeto  propõe  que  a  entrega  seja  alternada,  anualmente,  entre  os

Municípios  de  Uberaba  e  Pedro  Leopoldo,  o  que  se  justifica  pelo  fato  de  Pedro

Leopoldo ser a cidade natal de Chico Xavier, e Uberaba, a cidade em que o médium

viveu a maior parte de sua vida.

Além  disso,  a  proposição  cria  o  Colar  da  Comenda,  destinado  a  homenagear

Chefes de Estado e Chefes de Governo que se destacarem na promoção da paz.

Determina, ainda, que ele seja concedido “ex officio”,  pelo Comitê Permanente, ao

Governador do Estado no primeiro ano de seu mandato.

Consultada sobre a matéria, a Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações

Institucionais,  por  meio  de  parecer  datado  de  10/4/2013,  manifestou-se

favoravelmente ao projeto, reforçando a necessidade de se promover a alteração da

norma, atualizando seu conteúdo.

No que  toca  à  competência  legislativa,  o  art.  22  da  Constituição  da República

elenca as  matérias  exclusivas da União  e o art.  30  estabelece que compete  aos

Municípios  legislar  sobre  assuntos  de  interesse  local  e  suplementar  a  legislação

federal e estadual no que lhe compete. Cabe ao Estado, segundo o § 1º do art. 25, as

competências  que  não  lhe  sejam  vedadas  pelo  texto  constitucional.  Como  a

instituição de medalhas  e  distinções  honoríficas  não está  relacionada nos citados

dispositivos, compreende-se que deve ser considerada como competência legislativa

remanescente dos Estados federados.

Com relação à competência para a iniciativa do processo legislativo, o art. 66 da

Constituição  mineira  não  fixa  a  matéria  em  análise  como  reservada  à  Mesa  da

Assembléia ou aos titulares dos Poderes Executivo e Judiciário, do Ministério Público

e do Tribunal  de  Contas.  Assim,  não há impedimento  à  deflagração do processo

legislativo por membro desta Casa.

Dessa  forma,  embora  não  haja  óbice  à  proposta  de  alteração  da  Comenda,

apresentamos, ao final deste parecer,  o Substitutivo nº 1, que tem a finalidade de

adequar a matéria à técnica legislativa.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 3.608/2012, na forma do seguinte Substitutivo nº 1.
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SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera a 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 -  O inciso II e o § 1º do art. 3º, o § 1º do art. 4º, o “caput” e o § 1º do art. 5º

da Lei  nº  13.394,  de 7 de dezembro de 1999,  passam a vigorar  com a seguinte

redação:

“Art. 3º -  (…)

II -  Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social.

(…)

§  1º  -   O  Comitê  Permanente  elegerá  anualmente,  entre  seus  membros,  o

Presidente e o Vice-Presidente.

(…)

Art. 4º -  (…)

§ 1º -  Para a concessão da Comenda da Paz Chico Xavier, o Comitê Permanente,

com sede em Belo Horizonte, deliberará por maioria absoluta de seus membros.

(…)

Art.  5º  -   A  Comenda  da  Paz  Chico  Xavier  será  concedida  anualmente,  em

cerimônia  a  se  realizar  no  dia  2  de  março,  alternadamente,  nos  Municípios  de

Uberaba e de Pedro Leopoldo.

§ 1º -  Os agraciados receberão, das mãos do Governador do Estado, o colar ou a

medalha,  acompanhados  de  diploma,  na  forma  do  cerimonial  estabelecido  pelo

Comitê Permanente.”.

Art. 2º -  Ficam acrescentados à Lei nº 13.394, de 1999, o § 2º ao art. 2º e o § 2º ao

art. 5º, renumerando-se os demais:

“Art. 2º -  (…)

§ 2º -   O Secretário Executivo da Comenda será designado pelo Cerimonial  do

Governo do Estado.

(…)

Art. 5º -  (…)

§ 2º -  O Colar da Comenda da Paz Chico Xavier somente poderá ser concedido a
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Chefes de Estado ou de Governo,  devendo ser concedido 'ex officio' pelo Comitê

Permanente ao Governador do Estado durante o primeiro ano de seu mandato.".

Art. 3º -  Ficam revogados os incisos IV e V do § 2º do art. 5º da Lei nº 13.394, de 7

de dezembro de 1999.

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

Sala das Comissões, 4 de junho de 2013.

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

Ribeiro Silva - André Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.933/2013

Comissão de Cultura

Relatório

De autoria do Deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto de lei em epígrafe tem

por objetivo declarar de utilidade pública a Associação Cultural de Capoeira Angola -

BHZ Connection, 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 3.933/2013 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Cultural  de Capoeira Angola  -   BHZ Connection,  com sede no Município de Belo

Horizonte,  pessoa  jurídica  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  que  tem  como

escopo a preservação da tradição da Capoeira Angola no Brasil.

Com  esse  propósito,  a  instituição  promove  atividades  desportivas  e  culturais,

facilitando o ensino dos elementos culturais dessa prática e de suas raízes africanas,

atua na formação e profissionalização de atletas, mantém espaço físico adequado às

aulas  de  capoeira  e  a  cursos  de  línguas  estrangeiras,  música,  dança,  teatro  e

informática e estimula a conduta ética e profissional de seus associados

Tendo em vista o importante trabalho desenvolvido pela BHZ Connection para a

divulgação da Capoeira Angola em Belo Horizonte, consideramos meritória a iniciativa

de lhe outorgar o título de utilidade pública.
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Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.933/2013, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 4 de junho de 2013.

Elismar Prado, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.065/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

utilidade pública o Liceu de Artes e Ofícios Cordélia Barreto, com sede no Município

de Araxá.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  16/5/2013 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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.065/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Liceu de Artes e Ofícios Cordélia Barreto, com sede no Município de Araxá.

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, § 3º, e no

art. 36, que as atividades de seus dirigentes e conselheiros não serão remuneradas;

e, no art. 38, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será

destinado a entidade congênere com personalidade jurídica.

Conclusão
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Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.065/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 4 de junho de 2013.

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

Ribeiro Silva - André Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.066/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da Deputada Luzia Ferreira, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a entidade VivaVida - Voluntários Itabiranos Valorizando a Vida, com

sede no Município de Itabira.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  16/5/2013 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 4.066/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

entidade VivaVida - Voluntários Itabiranos Valorizando a Vida, com sede no Município

de Itabira.

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 dirigentes não serão remuneradas; e, no art. 30, § 1º,  que, na

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

assistencial congênere.
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Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.066/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 4 de junho de 2013.

Sebastião Costa, Presidente -  André Quintão, relator - Luiz Henrique - Duilio de

Castro - Dalmo Ribeiro Silva.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.067/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Mário Henrique Caixa, o projeto de lei em epígrafe visa

declarar  de utilidade pública a Associação Trespontana de Proteção Animal -  Ong

Amor Animal -, com sede no Município de Três Pontas.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  16/5/2013 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 4.067/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Trespontana de Proteção Animal  -  Ong  Amor Animal  -,  com sede no

Município de Três Pontas.

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

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

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

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  13,  que as

atividades de seus Diretores não serão remuneradas; e, no art. 42, que, na hipótese
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de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere,

com as mesmas finalidades da entidade dissolvida.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.067/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 4 de junho de 2013.

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

de Castro - André Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.071/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Gustavo Valadares, o projeto de lei em tela visa declarar 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 matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  16/5/2013 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 4.071/2013 tem por finalidade declarar 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.

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
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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.  31,  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio

remanescente  será  destinado  a  entidade  congênere,  sem  fins  lucrativos,  com

personalidade jurídica e registo no Conselho Municipal de Assistência Social,  ou a

entidade pública.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.071/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 4 de junho de 2013.

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

de Castro - André Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.072/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Duarte Bechir,  o projeto de lei  em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação dos Amigos do Hospital Carlos Chagas, com sede no

Município de Candeias.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  16/5/2013 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 4.072/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação  dos  Amigos  do  Hospital  Carlos  Chagas,  com  sede  no  Município  de

Candeias.

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.  36,  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.  41,  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 4.072/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 4 de junho de 2013.

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

de Castro - André Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.073/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Gustavo  Valadares,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  visa

declarar de utilidade pública a Associação Ítalo-Brasileira para Educação - Assibe -,

com sede no Município de Astolfo Dutra.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  16/5/2013 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 4.073/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação  Ítalo-Brasileira  para  Educação  -  Assibe  -,  com  sede  no  Município  de

Astolfo Dutra.

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, parágrafo

único, que as atividades de seus diretores, conselheiros, associados, instituidores,

benfeitores ou equivalentes não serão remuneradas; e, no art. 37, que, na hipótese

de  sua  dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será  destinado  a  pessoa  jurídica

qualificada como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - Oscip -, nos

termos da Lei Federal nº 9.790, de 1999, que tenha, de preferência, o mesmo objetivo

social da entidade dissolvida.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.073/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 4 de junho de 2013.

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

Ribeiro Silva - André Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 409/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria dos Deputados Fred Costa e Liza Prado, a proposição em epígrafe “cria

a política de prevenção das doenças cardiovasculares na infância e na adolescência

na rede pública e dá outras providências”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  25/2/2011,  o  projeto  foi  distribuído  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.

Cabe  a  esta  Comissão,  preliminarmente,  analisar  os  aspectos  jurídico,

constitucional e legal da matéria, conforme dispõe o art. 102, III, “a”, do mencionado

Regimento.
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Em cumprimento do disposto no art. 173, § 2º, do Regimento Interno, foi anexado à

proposição o Projeto de Lei nº 1.419/2011, de autoria do Deputado João Leite, o qual

institui  a  Política  Estadual  de  Atenção,  Acompanhamento  e  Tratamento  de

Hipertensão Arterial em Crianças e Adolescentes no Estado de Minas Gerais, e dá

outras providências.

Esta Comissão apresentou requerimento, na reunião do dia 9/8/2011, solicitando

fosse a proposição baixada em diligência à Secretaria de Estado de Saúde, para que

se manifestasse sobre a viabilidade técnica da proposição.

Fundamentação

A proposição  em  análise  objetiva  instituir  a  política  de  prevenção das  doenças

cardiovasculares  na  infância  e  adolescência  na  rede  pública  estadual.  Prevê  sua

implantação em duas fases: inicialmente, seria instalado um polo de prevenção das

referidas  doenças  e  de  treinamento  de  profissionais;  posteriormente,  seriam

instaladas unidades de prevenção nas escolas, creches, hospitais e postos de saúde.

Também pretende atribuir às Secretarias de Saúde e de Educação a obrigação de

prover os recursos materiais e humanos necessários à promoção do programa que

visa a instituir.

Em  sua  justificação,  o  autor  destaca  que  as  doenças  cardiovasculares  são

responsáveis por inúmeras mortes e internações hospitalares no Brasil e decorrem,

muitas  vezes,  de  maus  hábitos  desenvolvidos  na  juventude.  Ressalta,  então,  a

necessidade  de  o  Estado  promover  políticas  de  prevenção  dessas  doenças

direcionadas particularmente às crianças e aos adolescentes.

Antes  de  analisarmos  a  matéria,  é  oportuno  fazer  duas  importantes  ressalvas.

Primeiramente,  cumpre  assinalar  que  proposição  similar  tramitou  nesta  Casa  na

legislatura anterior (Projeto de Lei nº 3.192/2009), tendo sido arquivada ao final desta.

Em segundo lugar, observa-se que, apesar de a proposição se referir à criação de

uma política,  na realidade cria  um programa de governo,  já  que as medidas que

intenciona  implantar  são  concretas  e  não  apenas  diretrizes  das  ações  a  serem

realizadas.

Também  é  importante  destacar  que  a  Secretaria  de  Estado  de  Saúde  enviou

resposta à diligência, na qual  se demonstra favorável  à aprovação da proposição,
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após estudos interdisciplinares desta Casa juntamente com várias Secretarias sobre

as diretrizes técnicas, bem como sobre a viabilidade financeira.

A Constituição  da  República,  em  seu  art.  2º,  estabelece  que  são  Poderes  do

Estado,  independentes  e  harmônicos  entre  si,  o  Legislativo,  o  Executivo  e  o

Judiciário. O constituinte determinou, ainda, as funções de cada um desses Poderes,

atribuindo-lhes  competências  típicas  e  atípicas.  Assim,  cada  Poder  possui  uma

função  predominante,  que  o  caracteriza  como  detentor  de  parcela  da  soberania

estatal, além de outras funções previstas no texto constitucional.

As  funções  típicas  do  Poder  Legislativo  são  a  legislação  e  a  fiscalização  da

administração pública, não havendo predominância de uma sobre a outra. Ao Poder

Executivo, a Constituição atribui a função típica de administrar.  Cabe ao Chefe do

Poder Executivo a representação do ente político, a direção dos seus negócios e a

administração da coisa pública.

A elaboração e  a  execução de plano ou programa administrativo  são,  portanto,

atividades que integram o rol de competências do Executivo para realizar ações de

governo, prescindindo de previsão legal. A apresentação de projeto de lei tratando de

tema dessa natureza constitui, portanto, iniciativa inadequada, porque inócua, uma

vez que pretende obrigar o Poder Executivo a implementar uma ação que já está

entre aquelas de sua competência constitucional, tendo o Supremo Tribunal Federal,

inclusive,  se  manifestado  recentemente  nesse  sentido  na  Ação  Direta  de

Inconstitucionalidade nº 2.730:

“ADI  e  Instituição  de  Programa  de  Assistência.  Por  entender  usurpada  a

competência privativa do Chefe do Poder Executivo para iniciar  projeto de lei  que

disponha  sobre  criação,  estruturação  e  atribuições  de  órgãos  e  entidades  da

Administração Pública (CF, art.  61, § 1º,  II,  e c/c art.  84, VI,  a),  o  Tribunal julgou

parcialmente procedente pedido formulado em ação direta ajuizada pelo Governador

do Estado de Santa Catarina para declarar a inconstitucionalidade dos artigos 2º, 3º e

seus parágrafos 7º, 8º, 9º, parágrafo único e seus incisos, da Lei 12.385/2002, da

referida  unidade  federativa,  que  institui  o  Programa  de  Assistência  às  Pessoas

Portadoras  da  Doença  Celíaca  e  adota  outras  providências.  Alguns  precedentes

citados:  ADI  2.654  MC/AL  (DJU  de  23/8/2002);  ADI  2.239  MC/SP  (DJU  de



210
____________________________________________________________________________

15/12/2000); ADI 2.296 MC/RS (DJU de 23/2/2001). ADI 2.730/SC, rel. Min. Cármen

Lúcia, 5.5.2010”.

Desse modo,  em que pese à louvável  intenção dos  autores,  verificamos que a

proposta  afronta  o  princípio  constitucional  da  separação  dos  Poderes,  o  que

inviabiliza sua tramitação nesta Casa Legislativa.

Não  obstante  pretenda  criar  uma  política,  a  proposição  analisada  contém,  em

verdade, programa de governo, uma vez que especifica as atividades que objetiva

sejam desempenhadas pelos  órgãos do Poder  Executivo que indica.  Em algumas

situações é possível a conversão em política de determinado programa, mas, no caso

em análise, tal  alternativa é inviável,  já que os termos da proposição estabelecem

medidas concretas e não diretrizes gerais para observância do poder público.

No âmbito federal, o Ministério da Saúde, por meio da Portaria nº 687, de 30 de

março de 2006, aprovou a Política Nacional de Promoção da Saúde. Entre os seus

objetivos  e  ações,  destacamos:  a  implementação  de  ações  de  promoção  de

alimentação saudável no ambiente escolar e a produção e distribuição de material

sobre  alimentação  saudável  para  inserção  de  forma  transversal  no  conteúdo

programático das escolas em parceria com as secretarias estaduais e municipais de

saúde e educação.

É importante ainda destacar que a Lei nº 15.072, de 5 de abril de 2004, que dispõe

sobre  a  promoção  da  educação  alimentar  e  nutricional  nas  escolas  públicas  e

privadas  do  sistema  estadual  de  ensino,  em  seu  art.  1º,  dispõe  que  “o  Estado

orientará, por meio dos órgãos competentes, o desenvolvimento de programas de

educação alimentar e nutricional nas escolas do ensino básico das redes pública e

privada do Estado, visando a estimular a formação de hábitos alimentares saudáveis

em crianças e adolescentes, e, extensivamente, em suas famílias e comunidades”.

Ademais, quando a implementação de programa de ação governamental demanda

recursos, isto deve necessariamente estar previsto na Lei Orçamentária Anual - LOA

-,  de  iniciativa  do  Poder  Executivo.  Em  se  tratando  de  programa  de  duração

continuada, deve estar previsto também na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO -,

por força do art. 165 da Constituição da República, e no Plano Plurianual de Ação

Governamental - PPAG -, por força do art. 154 da Constituição do Estado.
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Verifica-se,  nesse  sentido,  que  o  PPAG em  vigor  para  o  quadriênio  2012-2015

contém  programas  que  contemplam  ações  como as  que  a  proposição  analisada

pretende  implementar.  Na  Rede  de  Desenvolvimento  Social  e  Proteção,  há  o

Programa no  025  -  Cultivar,  Nutrir,  Educar  -,  que  visa,  entre  outros  objetivos,  a

potencializar a alimentação escolar e a contribuir para a formação de bons hábitos

alimentares dos alunos das escolas públicas estaduais.

Na área de resultado Vida Saudável, há o Programa no 49 - Saúde em Casa -, que

objetiva  universalizar  a  oferta  para  a  “população  SUS  dependente”  e  ampliar  a

qualidade  dos  serviços  de  atenção  primária  à  saúde,  com  ênfase  em  ações  de

promoção, prevenção e assistência à saúde da família.

Há, ainda, o Programa Saúde na Escola criado pelos Ministérios da Saúde e da

Educação, por meio do Decreto nº 6.286, de 5/12/2007, com o objetivo de reforçar a

prevenção à saúde dos alunos, proporcionando melhoria de sua qualidade de vida.

O citado programa está estruturado em quatro blocos: avaliação das condições de

saúde;  prevenção e promoção da saúde; educação permanente e capacitação de

profissionais e jovens; e monitoramento e avaliação da saúde dos estudantes.  No

primeiro bloco, encontram-se as ações voltadas para avaliação do estado nutricional,

incidência precoce de hipertensão e diabetes, saúde bucal, avaliação psicológica do

aluno, e acuidade visual e auditiva.

Todas  as  ações  do  PSE  podem  ser  realizadas  nos  Municípios  cobertos  pelas

equipes  do  Programa Saúde da Família  -  PSF  -  que  aderirem ao programa.  Na

prática, deverá ocorrer a integração das redes de educação e do Sistema Único de

Saúde. As equipes de saúde da família realizarão visitas periódicas e permanentes às

escolas participantes do PSE de sua base territorial  para avaliar  as condições de

saúde dos educandos, bem como para proporcionar o atendimento à saúde ao longo

do ano letivo, de acordo com as necessidades locais de saúde identificadas.

Por  força da Decisão Normativa da Presidência nº  12,  de 2003, esta Comissão

também  deve  se  manifestar  sobre  o  Projeto  de  Lei  nº  1.419/2011,  anexado  à

proposição, que pretende instituir a Política Estadual de Atenção, Acompanhamento e

Tratamento de Hipertensão Arterial em Crianças e Adolescentes no Estado de Minas

Gerais, e dá outras providências.
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Entendendo-se  que  esses  programas  podem  ser  aperfeiçoados  para  melhor

atender  aos  objetivos  da  proposição  ora  avaliada,  poderão  ser  apresentadas

emendas ao projeto de lei  de elaboração ou de revisão do PPAG quando de sua

tramitação nesta Casa. Parece-nos, no entanto, que a efetivação desses objetivos

depende,  em  verdade,  da  eficácia  dos  mencionados  programas,  o  que  deve  ser

objeto de fiscalização desta Assembleia Legislativa.

Conclusão

Diante  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 409/2011.

Sala das Comissões, 4 de junho 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 1.259/2011

Comissão de Saúde

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Leonardo  Moreira,  o  Projeto  de  Lei  nº  1.259/2011,

resultante do  desarquivamento  do Projeto de  Lei  nº  1.476/2007,  proíbe o uso de

produtos,  materiais  ou  artefatos  que  contenham  quaisquer  tipos  de  amianto  ou

asbesto ou outros minerais que, acidentalmente, tenham fibras de amianto na sua

composição e dá outras providências.

Em  atendimento  ao  disposto  no  art.  173,  §  2º,  do  Regimento  Interno,  foram

anexados  à  proposição  os  Projetos  de  Lei  nºs  1.472  e  1.484/2011,  de  autoria,

respectivamente, dos Deputados Tiago Ulisses e Liza Prado.

Examinado  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  de  Justiça,  que

concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma  do

Substitutivo nº 1, que apresentou, vem agora o projeto a esta Comissão para que seja

emitido parecer quanto ao mérito, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102,

XI, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei  em análise proíbe o uso,  no Estado,  de produtos, materiais ou

artefatos  que  contenham  quaisquer  tipos  de  amianto  ou  asbesto,  sendo  estes
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considerados  formas  fibrosas  dos  silicatos  minerais  pertencentes  aos  grupos  de

rochas metamórficas das serpentinas.

Proposição semelhante tramitou nesta Casa na legislatura anterior (Projeto de Lei

n° 1.476/2007), não tendo sido, contudo, analisada por esta Comissão.

Amianto ou asbesto são nomes genéricos de uma família de minérios encontrados

na natureza e muito utilizados pelo setor industrial  no último século. As rochas de

amianto dividem-se em dois grupos, as serpentinas e os anfibólios. As serpentinas

têm  como  principal  variedade  a  crisotila  (amianto  branco).  Já  os  anfibólios

representam menos de 5% de todo o amianto explorado e consumido no mundo.

Produtos que utilizam essa matéria-prima estão banidos em quase todos os países.

No Brasil, o Ministério do Trabalho e Emprego publicou a Norma Regulamentadora nº

15, em 28/5/91, cujo Anexo 12 proíbe, entre outras coisas, o uso do amianto anfibólio

e de produtos que o contenham. Por essa razão, trataremos neste parecer apenas do

amianto branco.

O  Brasil  está  entre  os  cinco  maiores  produtores,  consumidores  e  exportadores

mundiais de amianto branco.

A exposição  ao  amianto  está  relacionada  à  ocorrência  de  diversas  patologias,

malignas e não malignas. Esse minério é classificado pela Agência Internacional de

Pesquisa em Câncer -  Iarc - , da Organização Mundial da Saúde -  OMS - , como

definitivamente carcinogênico para os humanos, em qualquer estado de produção,

transformação e uso. Segundo o Instituto Nacional do Câncer -  Inca - , não foram

identificados níveis seguros para a exposição às suas fibras.

A exposição ocupacional ocorre pela inalação das fibras de asbesto que causam

lesões nos pulmões e em outros órgãos. Muitas vezes, as doenças aparecem depois

de muitos anos de exposição.

Entre as principais doenças relacionadas ao amianto, destacamos a asbestose, o

câncer de pulmão e o mesotelioma. Além das patologias citadas, a contaminação por

amianto pode causar severos distúrbios respiratórios. Alguns estudos evidenciam que

o asbesto pode aumentar as possibilidades de câncer  em outras  partes do corpo

como estômago, intestino, esôfago, pâncreas e rins.

Segundo a publicação do Ministério da Saúde “Vigilância do Câncer Relacionada ao
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Trabalho”,  de  2010,  estima-se que a  população brasileira  exposta  diretamente ao

amianto seja de 500.000 pessoas, sendo 20.000 ligadas à exposição ocupacional em

mineração e produção de cimento-amianto. Há uma porcentagem desconhecida de

trabalhadores engajados na construção civil, atividade não regulada na exposição ao

asbesto.  Estima-se,  ainda,  que  o  adoecimento  no  Brasil  ocasionado  por  essa

exposição terá um pico entre 2005-2015.

A OMS e  a  Organização  Internacional  do  Trabalho  -   OIT  -  ,  reconhecendo  o

potencial  de  risco  do  amianto,  recomendam  que  sejam  utilizadas  outras  fibras,

sempre que possível. O controle da exposição ao amianto deve seguir o estabelecido

na Convenção da OIT nº 139, de 1974, que trata da prevenção e controle de riscos

profissionais  causados  por  substâncias  ou  agentes  cancerígenos,  ratificada  pelo

Brasil em junho de 1990 e vigente desde junho de 1991. Além dela, a Convenção n°

162 da OIT, que se tornou vigente no País por meio do Decreto n° 126, de 22/5/91, é

um compromisso assumido pelo Brasil de desenvolver e implementar medidas para

proteger o trabalhador exposto ao amianto.

No âmbito do Ministério da Saúde -  MS -  e do Ministério da Previdência Social, as

principais  doenças  relacionadas  ao  trabalho  com  amianto  estão  listadas,

respectivamente, na Portaria GM nº 1.339, de 18/11/99, e no Decreto nº 3.048, de

6/5/99.  Essas  normas  regulamentam  dispositivos  da  Lei  nº  8.080,  de  19/9/90,

conhecida como a Lei Orgânica da Saúde, e da Lei nº 8.213, de 24/7/91, que dispõe

sobre  os  planos  de benefícios  da  Previdência Social,  e  se aplicam ao campo da

saúde dos trabalhadores, orientando os procedimentos para estabelecimento de nexo

causal trabalho-doença, disciplinando as obrigações dos empregadores e de quem

faz o diagnóstico de notificar as autoridades públicas, favorecendo os trabalhadores

segurados pelo INSS quanto ao exercício dos direitos previdenciários e favorecendo

outros mecanismos compensatórios na esfera da responsabilidade civil e criminal. É

importante  mencionar  ainda  a  Portaria  GM  nº  2.472,  de  1/9/2010,  que  define  a

relação de doenças, agravos e eventos em saúde pública de notificação compulsória

em todo o território nacional, entre os quais está, no anexo III, o câncer relacionado

ao trabalho. Outra norma que merece ser destacada, também editada pelo Ministério

da Saúde,  é a Portaria  GM nº 1.851,  de  10/8/2006,  que aprova procedimentos e
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critérios para envio de listagem de trabalhadores expostos e ex-expostos ao asbesto-

amianto  nas  atividades  de  extração,  industrialização,  utilização,  manipulação,

comercialização, transporte e destinação final de resíduos, bem como aos produtos e

equipamentos que o contenham.

Outra norma relacionada à matéria em análise é a Lei Federal nº 9.055, de 1/6/95,

que  disciplina  a  extração,  a  industrialização,  a  utilização,  a  comercialização  e  o

transporte do asbesto-amianto e dos produtos que o contenham bem como das fibras

naturais e artificiais, de qualquer origem, utilizadas para o mesmo fim e dá outras

providências. Essa lei promove o banimento dos anfibólios e dos produtos que os

incorporem e permite, expressamente, em seu art. 2º, a extração, a industrialização e

a  comercialização  do  amianto  crisotila.  Reconhece,  ainda,  a  insalubridade  na

manipulação e determina medidas preventivas, com expressa remissão à legislação

de segurança,  higiene e  medicina  do  trabalho  e  aos  acordos assinados entre  os

sindicatos dos trabalhadores e seus empregados.

Em setembro de 2012, o Supremo Tribunal Federal realizou audiência pública com

a participação de técnicos e associações profissionais para subsidiar o julgamento de

ação direta de inconstitucionalidade que impugna a Lei nº 12.684, editada em 2007

pelo Estado de São Paulo, que proíbe o uso de produtos materiais ou artefatos que

contenham  qualquer  tipo  de  amianto  ou  asbesto  em  sua  composição.  Naquela

ocasião, estudiosos afirmaram que todas as formas de amianto, inclusive o crisotila,

podem causar uma série de doenças malignas e não malignas.

Pode-se constatar que há normas que regulamentam o uso do amianto, mas não

restringem  seu  uso.  Diante  dos  potenciais  malefícios  causados  à  saúde  pela

exposição ao amianto, consideramos necessário estimular os cuidados e a aplicação

de métodos de defesa da saúde no que se refere a seu uso, o que é precisamente o

objetivo do projeto de lei em análise. Além disso, segundo a Associação Brasileira dos

Expostos ao Amianto -  Abrea - , existem substitutos ao amianto branco disponíveis

no  mercado  brasileiro  e,  conforme  determina  a  Convenção  nº  162  da  OIT,  já

mencionada,  os  assinantes  da  convenção  deveriam  preferir  a  utilização  desses

substitutos.

A Comissão  anterior  apresentou o  Substitutivo  nº  1,  em  que  alterou  a  data  de
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vigência de alguns dispositivos com vistas a conceder um prazo razoável para que os

fabricantes,  atacadistas  e  varejistas  possam  enfrentar  o  banimento  do  uso  do

amianto.  Além  disso,  foi  incluído  no  substitutivo  artigo  que  prevê  o  controle  dos

substitutos do amianto, uma vez que não há estudos que garantam que as fibras

alternativas não ocasionam danos aos seres humanos depois de inaladas. Estamos

de acordo com todas essas alterações.

Por determinação da Decisão Normativa da Presidência nº 12, de 6/4/2003, esta

Comissão deve manifestar-se também sobre os projetos anexados à proposição em

análise. Todos os argumentos aqui apresentados se aplicam também a eles, tendo

em vista a semelhança que guardam com a proposição em análise.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.259/2011, em 1º

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

Justiça.

Sala das Comissões, 4 de junho de 2013.

Carlos Mosconi, Presidente - Carlos Pimenta, relator - Doutor Wilson Batista.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.145/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Carlin  Moura,  a  proposição  em  epígrafe  autoriza  o

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG - a

assumir o controle e a manutenção da estrada que menciona.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  7/7/2011,  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  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 autorizar a autarquia DER-MG a assumir
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o controle e a manutenção da estrada que liga o Km 153 da Rodovia MG-10 ao

Distrito  de  Tabuleiro,  no Município  de  Conceição do  Mato  Dentro,  passando  pela

localidade de Três Barras, situada no mencionado Município.

Inicialmente,  cumpre  ressaltar  que  esta  Comissão,  ao  apreciar  projetos  de  lei

semelhantes, reiteradas vezes já se manifestou pela inconstitucionalidade da medida

que preconizam, não obstante a alta relevância do problema que visam a solucionar.

Com efeito, não se pode admitir que lei estadual autorize o Executivo a apoderar-se

de bem público municipal com o fito de mantê-lo, ainda que o Município o desejasse.

Admitir tal possibilidade seria violar as autonomias política, administrativa e financeira

do Município consagradas na Constituição da República, ponto essencial do sistema

federativo  brasileiro.  Ora,  a  cooperação  entre  os  entes  federados  opera-se,

normalmente,  por  meio  de  convênios  e  consórcios  administrativos  livremente

pactuados entre os interessados.

No que tange especificamente à proposta de estadualização ou encampação do

trecho em  questão,  esclareça-se  que,  desde 2005,  tramitam  nesta  Casa projetos

voltados para essa finalidade. Para exemplificar, mencionem-se os Projetos de Lei nºs

2.096/2005, 110/2007, 2.979/2009 e 781/2011, todos de iniciativa parlamentar. Como

não  houve  alteração  constitucional  posterior  que  justificasse  posicionamento

diferente, somos conduzidos a manter, nesta peça opinativa, a linha argumentativa

utilizada na ocasião.

A Lei nº 11.403, de 1994, que organiza a autarquia DER-MG, disciplina as formas

de cooperação desta entidade com os Municípios e demais entidades públicas ou

privadas, assim dispõe em seu art. 3º, incisos III, VIII e X:

Art. 3º - Para a consecução dos seus objetivos, compete ao DER-MG:

(...)

III  -  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;

VIII  -  articular-se, mediante convênio,  contrato, ajuste ou acordo, com entidades
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públicas e privadas, para integrar as atividades rodoviária e de transporte no Estado,

bem  como  estabelecer  e  implantar  políticas  de  educação  para  a  segurança  de

trânsito nas rodovias;

X - cooperar, técnica e financeiramente, com o município em atividades de interesse

comum, integradas nas respectivas competências;”.

Verifica-se, pois, que o DER-MG pode e deve cooperar com os Municípios, seja

executando  diretamente  o  serviço  de  manutenção  de  rodovias  municipais,  seja

prestando apoio técnico ou financeiro, bastando, para tanto, que Estado e Município

se articulem e celebrem convênio nesse sentido.

Portanto, além de ser desnecessário autorizar a citada autarquia a promover esse

tipo  de  ajuste,  uma vez que a  lei  de  que se  cogita  já  prevê  os  mecanismos  de

cooperação entre o Estado e os outros entes federados, deve-se acrescentar que não

cabe ao Legislativo autorizar o Executivo a celebrar convênios de qualquer natureza,

conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, no julgamento da Ação

Direta de Inconstitucionalidade nº 165, declarou a inconstitucionalidade do inciso XXV

do art.  62 da Carta mineira, que submetia a celebração do referido instrumento à

aprovação prévia deste Parlamento.

Por outro lado, não é demais ressaltar que é a própria Constituição que estabelece

os casos em que determinados atos ou procedimentos do Executivo dependem de

autorização prévia do Legislativo, visto que o assunto diz respeito a relacionamento

entre os Poderes do Estado. Para exemplificar, a criação ou extinção de empresa

pública ou de sociedade de economia mista pelo Executivo depende de autorização

desta Casa por meio de lei específica, consoante prevê o art. 14, § 4º, II, da Carta

mineira.  Igualmente,  a  aquisição  de  bem  imóvel,  a  título  oneroso,  necessita  de

autorização legislativa, conforme dispõe o ‘caput’ do art. 18 da citada Constituição. Da

mesma forma, a abertura de crédito suplementar ou especial pelo Executivo ou pelo

Judiciário depende de prévia autorização legislativa desta Casa, nos termos do art.

161, V, da Carta Mineira. Nesses casos, o instrumento normativo que legitima tais

comportamentos do Executivo é a lei formal aprovada no Parlamento.

Saliente-se que a Lei  Delegada nº  180,  de  2011,  que  dispõe sobre a  estrutura

orgânica  da  administração  pública  no  âmbito  do  Poder  Executivo,  não  alterou  a
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natureza das atribuições do DER-MG, que continua dispondo da atribuição de zelar

pela conservação, reforma e manutenção de rodovias estaduais.  O art. 247, II,  da

mencionada lei prevê explicitamente a competência dessa autarquia para “executar,

direta e indiretamente, as atividades relativas a projetos, construção e manutenção de

rodovias e a outras obras e serviços delegados”.

Para sintetizar, o DER-MG não depende de autorização expressa desta Casa para

assumir o controle e a manutenção de estradas municipais, pois tal prerrogativa está

condicionada à celebração de acordos ou ajustes entre as entidades interessadas,

normalmente por meio de convênio.

Finalmente,  cabe  mencionar  que  a  citada  autarquia,  em  resposta  à  diligência

solicitada por esta Comissão, manifestou-se contrariamente ao projeto em razão de

ele tratar de trecho de estrada de difícil acesso e em condições precárias, tornando-

se necessários a execução de obras de arte correntes e dispositivos de drenagem em

toda a sua extensão, o que requer dotação orçamentária específica.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 2.145/2011.

Sala das Comissões, 4 de junho de 2013.

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

Henrique - André Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.354/2012

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte

Relatório

De  autoria  da  Deputada  Liza  Prado,  o  Projeto  de  Lei  nº  3.354/2012  trata  da

disponibilização de mapa de assentos para escolha de lugar e para a manutenção de

toda  a  lotação  com  lugares  numerados  nos  estádios  e  ginásios  esportivos  e

estabelecimentos congêneres com mais de vinte mil lugares.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  3  de  agosto  de  2012,  a  matéria  foi

distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Defesa do Consumidor e do

Contribuinte.

No âmbito da Comissão de Constituição e Justiça,  a proposição foi baixada em
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diligência a órgãos do Poder Executivo Estadual. Após posicionamento da Secretaria

de Esportes e da Juventude e da Secretaria de Estado Extraordinária da Copa do

Mundo,  a  referida  Comissão  concluiu  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade do projeto na forma do Substitutivo nº 1. A votação do parecer foi realizada

no dia 19 de março de 2013, tendo sido ele publicado no “Diário do Legislativo” no dia

21 do mesmo mês.

A proposição em tela vem agora a esta Comissão para receber parecer, nos termos

dos arts. 188 e 102, IV, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto  em  análise  busca  garantir  aos  usuários  dos  estádios  e  dos  ginásios

esportivos  com mais  de  vinte  mil  lugares  que  lhes  seja  disponibilizado  mapa  de

assentos no momento da compra, permitindo a escolha do melhor lugar de acordo

com as preferências individuais. Pretende, ainda, tornar obrigatório que nesses locais

todos  os  assentos  sejam  numerados  e  que  os  administradores  dos  referidos

estabelecimentos sejam responsáveis por garantir que os assentos sejam ocupados

adequadamente pelos respectivos compradores.

De  fato,  conforme  parecer  da  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  a  principal

inovação legislativa da proposição em tela refere-se ao mapa de assentos, visto que

as demais obrigações já se encontram presentes no Estatuto do Torcedor (Lei Federal

nº 10.671, de 15 de maio de 2003), na Lei Geral da Copa (Lei Federal nº 12.663, de 5

de junho 2012) e no Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078, de 11 de

setembro de 1990).

É importante ressaltar que a Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude e a

Secretaria  de  Estado  Extraordinária  da  Copa  do  Mundo,  órgãos  estaduais

responsáveis  pela  fiscalização  da  aplicação  da  futura  norma,  consultadas,  se

manifestaram favoravelmente a sua aprovação. Além disso, em função do número

reduzido  de  estádios  e  ginásios  esportivos  com  capacidade  superior  a  vinte  mil

assentos  e  das  tecnologias  existentes  e  já  aplicadas  em  estabelecimentos

congêneres, essa norma é de fácil aplicabilidade.

Ademais, as obrigações dos administradores desses estabelecimentos, bem como

as penalidades pelo descumprimento dessas normas, foram mais bem definidas no
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Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

Por  fim,  ressalte-se  que  as  exigências  contidas  no  projeto  em  análise  apenas

detalham  e  clarificam  direitos  e  deveres  já  garantidos  no  Código  de  Defesa  do

Consumidor, notadamente o direito à informação sobre bens e serviços colocados a

venda, bem como a obrigação dos vendedores de garantir a efetiva prestação dos

serviços conforme acordado no momento da compra. Sendo assim, o projeto não

acarreta ônus adicional significativo e indevido no ambiente econômico que justifique

sua rejeição.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.354/2012, em

1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 4 de junho de 2013.

Duilio de Castro, Presidente - Duarte Bechir, relator - Liza Prado.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.879/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Presidente do Tribunal de Justiça, a proposição em epígrafe “cria

cargos nos quadros de pessoal da Secretaria do Tribunal de Justiça e da Justiça de

Primeira Instância do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  21/3/2013,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça,  de Administração Pública e de  Fiscalização

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

Regimento Interno.

Cabe  a  esta  Comissão,  preliminarmente,  apreciar  os  aspectos  jurídico,

constitucional  e  legal  da  matéria,  consoante  prescreve  o  art.  102,  III,  “a”,  do

mencionado Regimento.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.879/2013 objetiva criar cargos - de provimento efetivo e de

provimento em comissão -, com os correspondentes padrões de vencimentos, nos

quadros de pessoal da Secretaria do Tribunal de Justiça e da Justiça de Primeira
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Instância do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais.

No ofício encaminhado, o Presidente do Tribunal de Justiça justifica que a criação

de 1.200 cargos de provimento efetivo, no quadro de pessoal da Justiça de Primeira

Instância, tem como objetivo dar continuidade ao “Plano de Instalação de Varas”, em

conformidade com o Planejamento Estratégico do Tribunal.  Além disso, argumenta

que a criação de 16 cargos no quadro de cargos de provimento em comissão destina-

se  a  melhorar  a  estrutura  administrativa  da  Superintendência  Judiciária  e  da

Secretaria da Corregedoria-Geral de Justiça.

Para tanto, segundo o art. 1º, ficam criados, no quadro de pessoal a que se refere o

Anexo VI da Lei nº 13.467, de 12 de janeiro de 2000, 100 cargos de Oficial Judiciário

e 1.100 cargos de Oficial de Apoio Judicial, cujo provimento dar-se-á na classe inicial

de  cada  carreira  (§1º)  e  cuja  lotação  será  estabelecida,  mediante  resolução  do

Tribunal de Justiça, na forma do art. 250 da Lei Complementar nº 59, de 18 de janeiro

de 2001 (§2º).

Por sua vez, nos termos do art. 2º, ficam criados 16 cargos no Quadro de Cargos

de Provimento em Comissão da Secretaria do Tribunal de Justiça, a que se refere o

Anexo II da Lei nº 16.645, de 5 de janeiro de 2007, quais sejam: I - um cargo de

Diretor  Executivo,  PJ-85,  de  recrutamento  limitado,  código  de  grupo  TJ-DAS-01,

código de cargo DE-L8; II - um cargo de Assessor Jurídico da 3ª Vice-Presidência,

PJ-85, de recrutamento limitado, código de grupo TJ-DAS-01, código do cargo AG-L1;

III  -  um cargo de Assessor Técnico Especializado, PJ-85,  de recrutamento amplo,

código de grupo TJ-DAS-01, código do cargo AI-A1; IV - dois cargos de Assessor

Jurídico II, PJ-77, de recrutamento limitado, código de grupo TJ-DAS-04, código do

cargo  AJ-L31  e  AJ-L32;  V  -  dois  cargos  de  Assessor  Técnico  II,  PJ-77,  de

recrutamento limitado, código de grupo TJ-DAS-04, código de cargo AT-L16 e AT-L17;

VI - dois cargos de Gerente, PJ-77, de recrutamento limitado, código de grupo TJ-

DAS-05, código dos cargos GE-L43 e GE-L44; VII - sete cargos de Coordenador de

Área, PJ-69, de recrutamento limitado, código de grupo TJ-CAI-01, código dos cargos

CA-L89 a CA-L95. O §1º desse artigo determina que o item II.1 do Anexo II da Lei nº

16.645, de 2007, passa a vigorar com as alterações constantes no Anexo desta lei,

em decorrência da criação de cargos na forma do disposto no “caput” desse artigo.
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Destarte,  o  §  2º  estipula  que  a  lotação  do  cargos  de  que  trata  este  artigo  será

realizada pelo Tribunal de Justiça, mediante resolução, no prazo de 90 dias contados

da vigência desta lei.

O  art.  3º  determina  a  transformação  de  cinco  cargos  de  Gerente,  PJ-77,  de

recrutamento limitado, código de grupo TJ-DAS-05, códigos dos cargos GE-L36, GE-

L37,  GE-L38,  GE-L39  e  GE-L40  em  cargos  de  Assessor  Jurídico  II,  PJ-77,  de

recrutamento limitado, código de grupo TJ-DAS-04, código dos cargos AJ-L33 a AJ-

L37.

Por  fim,  o art.  4º  averba que o provimento de cargos de que trata esta lei  fica

condicionado à  existência  de  recursos  orçamentários  e  financeiros  bem  como ao

cumprimento das condições estabelecidas na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Preliminarmente,  não  vislumbramos  vício  quanto  à  deflagração  do  processo

legislativo,  na  medida  em  que  se  insere  na  iniciativa  privativa  do  Presidente  do

Tribunal  de  Justiça  a  competência  para  a  apresentação  de  projetos  de  lei  que

disponham sobre a criação, transformação ou extinção de cargo e função públicos

nos órgãos de primeira instância e na Secretaria do Tribunal, bem como a fixação da

respectiva remuneração, na forma das alíneas “a” e “b” do inciso IV do art. 66 e no

inciso II do art. 104, ambos da Constituição Estadual. Além disso, a Constituição da

República estabelece, em seu art. 37, X, que a remuneração dos servidores públicos

deverá  ser  fixada  ou  alterada  por  lei  específica,  com observância  da  reserva  de

iniciativa,  mediante  a  qual  caberá  a  cada  Poder  deflagrar  o  processo  legislativo

relativo a medidas incidentes sobre o seu quadro de pessoal.

A criação dos cargos a que se refere o art. 1º do projeto - os quais serão providos

por servidores que prestem concurso público de provas ou de provas e títulos, na

forma do inciso II do art. 37 da Constituição da República - torna-se necessária em

virtude de alguns aspectos, sobretudo pelo aumento da movimentação processual em

órgãos de 1º grau de jurisdição. Segundo a justificação apresentada pelo Presidente

do Tribunal de Justiça do Estado, de acordo com informações extraídas do “Relatório

de Justiça em Números”,  elaborado pelo Conselho Nacional  de Justiça (ano-base

2011), demonstra-se a defasagem do número de servidores em atividade no Poder

Judiciário  do  Estado  de  Minas  Gerais,  especialmente  a  média  de  servidores  por
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comarca no Estado, se comparada com outros Estados da Federação.

A  justificação  demonstra  ainda  que  os  estudos  técnicos  que  subsidiaram  a

elaboração da proposição estimam o provimento dos cargos ao longo dos próximos

cinco anos, conforme os quadros de impacto financeiro constantes do Anexo I. Além

disso,  nos  termos  da  justificativa  apresentada,  pretende-se  o  provimento  de

aproximadamente 240 cargos por ano, de acordo com o que vier a ser definido no

planejamento estratégico do Tribunal de Justiça, desde que observadas, ainda, as

condições orçamentárias e fiscais, conforme já se encontra averbado no art. 4º do

projeto de lei.

Outrossim,  observamos,  sob  o  ponto  de  vista  financeiro,  que  a  justificação

apresentada pelo  Presidente  do  Tribunal  de  Justiça  demonstra  que o  valor  a  ser

despendido com o provimentos dos cargos de que trata a proposição poderá ser

compensado com a redução dos valores  pagos a  título  de serviço extraordinário.

Segundo dados trazidos na justificação, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas

Gerais teve uma despesa em 2012,  a título de serviço extraordinário,  próxima ao

valor de dez milhões e setecentos mil reais. Em 2013, projeta-se um aumento para o

patamar aproximado de quinze milhões de reais, valor bastante superior à previsão

de quatro milhões de reais, consolidada na Lei Orçamentária Anual.

Parece-nos  que  a  motivação  mais  relevante  que  subsidiou  a  apresentação  da

presente  proposição  encontra-se  na  consideração  de  que,  além  do  aumento

considerável do número de processos anualmente distribuídos e do acervo total de

feitos  ativos  na  1º  instância,  a  criação  de  1.200  cargos  de  provimento  efetivo

“destinar-se-á,  precipuamente,  ao  atendimento  da  programação  de  instalação  de

novas  varas,  já  criadas  em  lei,  bem  como ao  atendimento  de  situações  críticas,

identificadas pelo Tribunal de Justiça, como, por exemplo, as varas de competência

para execução penal, ou para processarem os feitos regidos pela Lei nº 11.340, de 7

de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha)”.

Nessa esteira, no tocante ao art. 2º do projeto de lei, pela análise da justificação

apresentada,  verifica-se  tratar-se  de  decisão  de  natureza  gerencial,  fundada  em

motivos  de  conveniência  e  oportunidade  ao  interesse  público,  com  o  objetivo

primordial “de garantir, no âmbito de sua competência, a prestação jurisdicional com
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qualidade,  eficiência e  presteza,  de  forma a atender  aos anseios da  sociedade e

constituir-se em instrumento efetivo de justiça, equidade e promoção da paz social”,

em  atendimento  à  missão  institucional  integrante  do  planejamento  estratégico  do

Tribunal de Justiça, conforme consta na Resolução nº 638, de 2010.

Ainda  segundo  a  justificação,  a  principal  finalidade  decorrente  da  criação  dos

cargos em comento é possibilitar a reestruturação administrativa da Superintendência

Judiciária  da Secretaria  da Corregedoria-Geral  de Justiça,  com o foco de garantir

agilidade  e  qualidade  nos  trâmites  judiciais  e  na  infraestrutura  tecnológica

apropriadas às atividades judiciais, bem como reestruturar a tecnologia da informação

do Tribunal.

A criação dos cargos, a que se refere o art. 2º, além de observar o princípio da

reserva legal  e a iniciativa legislativa privativa,  consoante já registramos,  está em

consonância com o disposto no inciso V do art. 37 da Constituição da República, na

medida em que, em virtude de sua natureza, destinam-se às funções de direção,

chefia e assessoramento. Além disso, quinze dos dezesseis cargos criados são de

recrutamento restrito ou limitado, de modo a assegurar que servidores de carreira

ocupem cargos em comissão, nos casos, condições e percentuais mínimos previsto

em lei. Nesse contexto, especificamente em relação aos cargos criados por esta lei,

cumpre-se o disposto no §2º do art. 2º da Resolução nº 88, de 8 de setembro de

2009,  do  Conselho  Nacional  de  Justiça,  que determina  que no mínimo 50% dos

cargos em comissão deverão ser destinados a servidores das carreiras judiciárias.

Destarte,  não  vislumbramos  óbice  quanto  à  transformação  de  cinco  cargos  de

Gerente,  de recrutamento limitado em cargos de Assessor  Jurídico II,  também de

recrutamento limitado, a que se refere o art. 3º, competindo ao Tribunal de Justiça,

quando do provimento dos cargos transformados, observar os requisitos necessários

para a investidura no cargo, em virtude de tratar-se de atribuições diferenciadas.

Registramos, por fim, que identificamos nos Anexos I, II e III à justificação do projeto

de lei,  encaminhada pelo Presidente do Tribunal de Justiça por meio do Ofício nº

18/2013/SESPRE-CP, informações sobre o impacto financeiro da proposta referente

aos  exercícios  2013,  2014,  2015,  2016  e  2017,  o  qual  será  oportuna  e

adequadamente analisado na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária,
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cumprindo, assim, o disposto no inciso I do art. 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Apresentamos na conclusão deste parecer o Substitutivo nº 1 apenas para adequar

a proposição à técnica legislativa e, ainda, para corrigir o quantitativo dos cargos de

Assessor Jurídico II e de Gerente, previsto no anexo que acompanha o projeto, em

razão do que dispõem os arts. 2º, IV e VI, e 3º.

Conclusão

Concluímos, pois, pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto de

Lei nº 3.879/2013 na forma do Substitutivo nº 1, redigido a seguir.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Cria  cargos nos quadros de  pessoal  da Secretaria  do Tribunal  de  Justiça e  da

Justiça de Primeira Instância do Poder Judiciário do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam criados no Quadro Específico de Provimento Efetivo do Quadro de

Servidores da Justiça de Primeira Instância, a que se refere o Anexo IV da Lei nº

13.467, de 12 de janeiro de 2000:

I - cem cargos de Oficial Judiciário;

II - mil e cem cargos de Oficial de Apoio Judicial.

§ 1º - O provimento dos cargos previstos no “caput” dar-se-á na classe inicial de

cada carreira.

§ 2º - O Tribunal de Justiça estabelecerá, mediante resolução, a especialidade e a

lotação dos cargos previstos no “caput”, na forma do art. 250 da Lei Complementar nº

59, de 18 de janeiro de 2001.

Art. 2º - Ficam transformados, no item II.1 do Anexo II da Lei nº 16.645, de 5 de

janeiro de 2007, em Assessor Jurídico II, PJ-77, de recrutamento limitado, código de

grupo TJ-DAS-04, código dos cargos AJ-L31 a AJ-L35, cinco cargos de Gerente, PJ-

77, de recrutamento limitado, código de grupo TJ-DAS-05, código dos cargos GE-L38,

GE-L39, GE-L40, GE-L41 e GE-L42.

Art.  3º  -  Ficam  criados  no Quadro  de  Cargos  de Provimento  em  Comissão da

Secretaria do Tribunal de Justiça, a que se refere o Anexo II da Lei nº 16.645, de

2007:

I - um cargo de Diretor Executivo, PJ-85, de recrutamento limitado, código de grupo
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TJ-DAS-01, código do cargo DE-L8;

II - um cargo de Assessor Jurídico da 3ª Vice-Presidência, PJ-85, de recrutamento

limitado, código de grupo TJ-DAS-01, código do cargo AG-L1;

III - um cargo de Assessor Técnico Especializado, PJ-85, de recrutamento amplo,

código de grupo TJ-DAS-01, código do cargo AI-A1;

IV - dois cargos de Assessor Técnico II, PJ-77, de recrutamento limitado, código de

grupo TJ-DAS-04, código dos cargos AT-L16 e AT-L17;

V - dois cargos de Assessor Jurídico II, PJ-77, de recrutamento limitado, código de

grupo TJ-DAS-04, código dos cargos AJ-L36 e AJ-L37;

VI - dois cargos de Gerente, PJ-77, de recrutamento limitado, código de grupo TJ-

DAS-05, código dos cargos GE-L38 e GE-L39;

VII - sete cargos de Coordenador de Área, PJ-69, de recrutamento limitado, código

de grupo TJ-CAI-01, código dos cargos CA-L89 a CA-L95.

Parágrafo único -  O Tribunal  de Justiça,  no prazo de noventa dias contados da

publicação desta lei,  fará a lotação dos cargos de que trata este artigo,  mediante

resolução.

Art. 4º - Em decorrência do disposto nos arts. 2º e 3º, os itens II.1 e II.2 do Anexo II

da Lei nº 16.645, de 2007, passam a vigorar com as alterações constantes no Anexo

desta lei.

Art. 5º - O provimento dos cargos de que trata esta lei fica condicionado:

I - à existência de recursos orçamentários e financeiros;

II - ao cumprimento das condições estabelecidas pela Lei Complementar Federal nº

101, de 4 de maio de 2000.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

ANEXO

(a que se refere o art. 4º da Lei nº ..., de ... de ... de 2013)

"ANEXO II

(a que se refere o art. 2º da Lei nº 16.645, de 5 de janeiro de 2007)

QUADRO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA SECRETARIA DO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

II.1 - Grupo de Direção e Assessoramento Superior (TJ-DAS)
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*  -  O Quadro  de  Cargos  de  Provimento  em Comissão  do  Grupo de Direção e

Assessoramento Superior foi publicado no “Diário do Legislativo”, de 5.6.2013.

II.2 - Grupo de Chefia e Assessoramento Intermediário (TJ-CAI)

*  -  O  Quadro  de  Cargos  de  Provimento  em  Comissão  do  Grupo  de  Chefia  e

Assessoramento Intermediário foi publicado no “Diário do Legislativo”, de 5.6.2013.

Sala das Comissões, 4 de junho de 2013.

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

Henrique - André Quintão.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.805/2011

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte

Relatório

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, a proposição em epígrafe, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.338/2010, dispõe sobre a obrigatoriedade de

as  instituições  comerciais,  financeiras  e  bancárias  e  as  agências  de  crédito  ou

similares fornecerem, por escrito, o motivo de indeferimento de crédito ao consumidor

e dá outras providências.

Aprovada  no  1º  turno  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  retorna  a  matéria  a  esta

Comissão para receber parecer de 2º turno, nos termos regimentais.

Segue anexa a redação do vencido, que é parte integrante deste parecer.

Fundamentação

O projeto dispõe sobre a obrigatoriedade de as instituições financeiras, bancárias

ou  similares  fornecerem,  por  escrito,  o  motivo  de  indeferimento  do  crédito  ao

consumidor.

Nesta fase regimental, revisamos exaustivamente todas as etapas do turno anterior

e constatamos que a proposição: evidencia que a decisão de conceder ou restringir o

crédito  é  da  instituição  financeira  ou  similar,  caracterizando  a  hipossuficiência  do

consumidor nessa relação; visa a conferir  maior densidade normativa a comandos

legais  e  constitucionais  de  proteção  e  defesa  do  consumidor;  atende  à  Política

Nacional das Relações de Consumo, bem como à transparência e à harmonia das

relações de consumo; corrobora, de maneira inequívoca, o direito do consumidor à

informação, nos termos do inciso II do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor -
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CDC -; aprimora a legislação vigente, uma vez que o Substitutivo nº 1, apresentado

pela Comissão de Constituição e Justiça no 1º turno, torna a norma mais abrangente

e harmonizada com os interesses dos consumidores e dos fornecedores de produtos

e serviços; obedece ao princípio da identificação da publicidade, nos termos do CDC,

que determina que a publicidade veiculada não pode ser enganosa, ou seja, veda-se

tanto  a  informação  falsa  quanto  a  ocultação  de  informação  pelo  fornecedor;  e,

finalmente, não gera despesas para os cofres públicos e não fere, portanto, a Lei

Complementar  nº  101,  de  2000,  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal  -  LRF.

Adicionalmente, ressalte-se que os custos dessa medida não são significativos para

essas  instituições  creditícias,  tendo  em  vista  os  elevados  lucros  anuais  que  elas

auferem.

Após a reanálise da proposição em apreço, cabe-nos concluir que o projeto de lei

em análise se encontra de acordo com os preceitos legais que tratam sobre a matéria

e, por isso, ratificamos a posição adotada por esta Comissão no 1º turno.

Conclusão

Ante  o  exposto,  opinamos  pela  aprovação,  no  2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº

1.805/2011 na forma do vencido em 1º turno.

Sala das Comissões, 4 de junho de 2013.

Liza Prado, Presidente e relatora - Duilio de Castro - Duarte Bechir.

PROJETO DE LEI Nº 1.805/2011

(Redação do Vencido)

Obriga  os  fornecedores  de  produtos  ou  serviços  a  apresentar  ao  consumidor

documento com os motivos de recusa ou restrição de crédito.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º -  Os fornecedores de produtos ou serviços que restringirem ou negarem

crédito  ao  consumidor  ficam  obrigados  a  fornecer-lhe  documento  escrito  que

contenha os motivos da restrição ou da negação.

Art. 2º - O documento a que se refere o art. 1º conterá os dados do consumidor, do

fornecedor e do agente que negou ou restringiu o crédito.

Art. 3º - O fornecedor manterá o registro das informações a que se refere o art. 2º

pelo prazo de cinco anos e sobre elas guardará sigilo.
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Parágrafo único - Somente poderá ter acesso ao registro a que se refere o “caput” o

consumidor que teve o crédito negado ou restringido.

Art. 4º - As infrações ao disposto nesta lei sujeitam o infrator às sanções previstas

na Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

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

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.685/2013

Comissão de Esporte, Lazer e Juventude

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº 3.685/2013 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  aprovada  no  1º  turno  na  forma  do  Substitutivo  nº  2  com  as

Emendas nºs 14 e 16 a 18. Em decorrência de requerimento de autoria do Deputado

Tadeu Martins Leite aprovado em Plenário, a proposição foi distribuída às Comissões

de Prevenção e Combate ao Uso do “Crack” e outras Drogas e de Esporte, Lazer e

Juventude  para  receber  parecer  no  2º  turno.  A primeira  Comissão  opinou  pela

aprovação do projeto na forma do vencido em 1º turno, anexo ao seu parecer.

Cabe agora a esta Comissão emitir o seu parecer, em cumprimento ao disposto no

art. 189, combinado com o art. 102, XIX, do Regimento Interno, em 2º turno.

Fundamentação

O  projeto  de  lei  em  exame  visa  a  garantir  o  cumprimento  dos  compromissos

firmados pelo Estado com a 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  tramitação  em  1º  turno,  o  Governador  do  Estado  encaminhou  à

Assembleia, por meio da Mensagem nº 413/2013, 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, ao consumo e à comercialização de alimentos, bebidas e
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produtos nos locais oficiais de competição, à publicidade nesses locais e em demais

estabelecimentos e ao transporte gratuito.

O projeto foi aprovado em 1º turno na forma do Substitutivo nº 2, cujas alterações

visaram a corrigir erro material de remissão verificado no art. 2º, IX; a adequar os

conteúdos do § 2º do art. 6º, para restringir a existência das zonas exclusivas para a

prática de atividades comerciais ao período das competições, e do "caput" do art. 10,

para discriminar que o direto ao trasporte gratuito para os portadores de ingresso

para  as  partidas  será  em  linhas  de  ônibus  especiais  criadas  para  esse  fim;  a

acrescentar  previsão  constitucional  ao  texto  do  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;  a  permitir  ao  Estado  instituir  e

promover,  sem que se lhe  impute obrigação para  tal,  campanhas educativas que

visem à conscientização acerca da incompatibilidade do consumo de bebida alcoólica

com a prática de esportes e direção de veículos e da temática social “Por um mundo

sem armas, sem drogas, sem violência e sem racismo”.

As Emendas nºs 14, 16,17 e 18, aprovadas em Plenário, visaram a promover a

realização de campanha institucional com foco na proteção dos direitos da criança e

do adolescente; a sanar ambiguidades no "caput" do art.  7º  em relação às zonas

exclusivas para a prática de atividades comerciais e no § 4º do art. 10 relativas ao

transporte  gratuito  para  voluntários.  Visaram  ainda  a  acrescentar  dispositivo  que

disponha sobre a venda de ingressos com desconto.

A Comissão de Prevenção e Combate ao Uso do “Crack” e outras Drogas, cuja

análise  em  2º  turno  precedeu  a  desta  Comissão,  opinou  pela  aprovação  da

proposição em epígrafe na forma do vencido em 1º turno.

Julgamos  também  que  o  texto  aprovado  em  1º  turno  aprimorou  o  texto

originalmente  apresentado  em  um  processo  verdadeiramente  democrático,  que

contou com as colaborações de vários membros desta Casa. Além de as alterações

aprovadas  sanarem  possíveis  dúvidas  de  interpretação  constantes  no  texto

apresentado,  buscou-se  por  meio  delas  garantir  o  cumprimento  dos  acordos

excepcionais e temporários firmados pelo Estado perante a Fifa para a realização dos

eventos oficiais durante o período de competições.
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Conclusão

Diante do exposto, somos favoráveis à aprovação do Projeto de Lei nº 3.685/2013,

no 2º  turno,  na  forma do vencido  no  1º  turno,  anexo ao parecer  de  2º  turno  da

Comissão de Prevenção e Combate ao Uso do “Crack” e outras Drogas.

Sala das Comissões, 4 de junho de 2013.

Marques Abreu, Presidente e relator - Ulysses Gomes -  Vanderlei Miranda (voto

contrário) - Celinho do Sinttrocel - Tenente Lúcio.

PARECER PARA O 2º 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”.

Aprovada  no  1º  turno  na  forma  do  Substitutivo  n°  1,  retorna  a  matéria  a  esta

Comissão para receber parecer de 2º turno, conforme dispõe o art. 189, combinado

com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Em obediência ao § 1º do referido art. 189, transcrevemos, no final deste parecer, a

redação do vencido, que o integra.

Fundamentação

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.

No 1° turno, o projeto foi aprovado na forma do Substitutivo n° 1, o qual,  entre

outras correções técnicas que promoveu, suprimiu o dispositivo que determinava a

manutenção do superávit  financeiro no FEPJ,  bem como retirou o dispositivo que

autorizava  o  Poder  Executivo  a  proceder  ao  remanejamento  de  dotações

orçamentárias mediante decreto, já que se trata de abertura de crédito especial.

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
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despesas em igual valor.

Destacamos que a mera previsão de fontes de recursos, quando da criação de um

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, que a

alocação de receitas aos 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 provoca 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, em

2º turno, na forma do vencido em 1º turno.

Sala das Comissões, 4 de junho de 2013.

Romel Anízio, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Adalclever Lopes - Carlos

Mosconi.

PROJETO DE LEI Nº 3.893/2013

(Redação do Vencido)

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

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
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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;

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;
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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.

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.
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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 nº 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.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.047/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.047/2012, de autoria do Deputado Dilzon Melo, que declara de

utilidade pública a Associação Dom José Antônio do Couto, com sede no Município

de Formiga, 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° 3.047/2012

Declara de utilidade pública a Associação Dom José Antônio do Couto, com sede

no Município de Formiga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  Fica declarada de utilidade pública a Associação Dom José Antônio do

Couto, com sede no Município de Formiga.
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Art. 2° - Esta lei 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 LEI N° 3.098/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.098/2012, de autoria do Deputado Gustavo Valadares, que

declara  de utilidade pública o  Consórcio  Intermunicipal  de  Saúde das  Vertentes  -

Cisalv -, com sede no Município de Ressaquinha, foi aprovado em turno único, 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 N° 3.098/2012

Declara de utilidade pública o Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes

- Cisalv -, com sede no Município de Ressaquinha.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Consórcio Intermunicipal de Saúde

Alto das Vertentes - Cisalv -, com sede no Município de Ressaquinha.

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.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.680/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.680/2012, de autoria do Deputado João Leite, que declara de

utilidade pública a Associação Juventude Viva.Org de Minas Gerais,  com sede no

Município de Contagem, 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 N° 3.680/2012

Declara de utilidade pública a Associação Juventude Viva.Org de Minas Gerais,

com sede no Município de Contagem.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° -  Fica declarada de utilidade pública a Associação Juventude Viva.Org de

Minas Gerais, com sede no Município de Contagem.

Art. 2° -  Esta lei 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 LEI N° 3.794/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.794/2013, de autoria do Deputado Neider Moreira, que declara

de utilidade pública a Associação Leão da Tribo de Judá, 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° 3.794/2013

Declara de utilidade pública a Associação Leão da Tribo de Judá, 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 Leão da Tribo de Judá,

com sede no Município de Belo Horizonte.

Art. 2° -  Esta lei 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 DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.809/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.809/2013, de autoria do Deputado Sargento Rodrigues, que

declara  de  utilidade  pública  a  Sociedade  Esportiva  Wan Der  Maas,  com  sede  no

Município de Teófilo Otôni, foi aprovado em turno único, 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 N° 3.809/2013

Declara  de  utilidade  pública  a  Sociedade  Esportiva  Cultural  Wan  Der  Maas -

SECWDM - , com sede no Município de Teófilo Otôni.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° -  Fica declarada de utilidade pública a Sociedade Esportiva Cultural Wan

Der Maas -  SECWDM - , com sede no Município de Teófilo Otôni.

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

Sala das Comissões, 22 de maio de 2013.

Deiró Marra, Presidente - João Leite, relator - Lafayette de Andrada.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.836/2013

Comissão de Redação

O  Projeto  de  Lei  n°  3.836/2013,  de  autoria  do  Deputado  Célio  Moreira,  que

declara de utilidade pública a Associação Entre Amigos Futebol Clube, com sede no

Município de Sabará, 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° 3.836/2013

Declara de utilidade pública a Associação Entre Amigos Futebol Clube, com sede
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no Município de Sabará.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° -  Fica declarada de utilidade pública a Associação Entre Amigos Futebol

Clube, com sede no Município de Sabará.

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

Sala das Comissões, 22 de maio de 2013.

Deiró Marra, Presidente - João Leite, relator - Lafayette de Andrada.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.837/2013

Comissão de Redação

O  Projeto  de  Lei  n°  3.837/2013,  de  autoria  do  Deputado  Célio  Moreira,  que

declara de utilidade pública a Associação Falcões de Minas Moto Clube, com sede no

Município de Pompéu, foi aprovado em turno único, 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 N° 3.837/2013

Declara de utilidade pública a entidade Falcões de Minas Moto Clube, com sede no

Município de Pompéu.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  Fica declarada de utilidade pública a entidade Falcões de Minas Moto

Clube, com sede no Município de Pompéu.

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

Sala das Comissões, 22 de maio de 2013.

Deiró Marra, Presidente - João Leite, relator - Lafayette de Andrada.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.870/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 3.870/2013, de autoria do Deputado João Leite, que declara de

utilidade pública a Associação Pró-vida Animal - Aprova -, com sede no Município de

Belo Horizonte, foi aprovado em turno único, com a Emenda nº 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 § 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 3.870/2013

Declara de utilidade pública a entidade Aliança Pró-Vida Animal - Aprova -,  com

sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a entidade Aliança Pró-Vida Animal -

Aprova -, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Comissões, 29 de maio de 2013.

Doutor Wilson Batista, Presidente - Duarte Bechir, relator - Rômulo Viegas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.907/2013

Comissão de Redação

O Projeto  de Lei  n°  3.907/2013,  de  autoria  do Deputado  Glaycon Franco,  que

declara  de  utilidade pública  a  Associação dos  Corredores  de  Rua  de Lafaiete  -

Acorlaf - , com sede no Município de Conselheiro Lafaiete, 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° 3.907/2013

Declara de utilidade pública a Associação  dos Corredores de Rua de Lafaiete -

Acorlaf - , com sede no Município de Conselheiro Lafaiete.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° -  Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Corredores de Rua

de Lafaiete -  Acorlaf - , com sede no Município de Conselheiro Lafaiete.
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Art. 2° -  Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 29 de maio de 2013.

Doutor Wilson Batista, Presidente - Duarte Bechir, relator - Rômulo Viegas.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 6 DE JUNHO DE 2013

ATAS

ATA DA 35ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 4/6/2013

Presidência dos Deputados José Henrique e Hely Tarqüínio

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

Correspondência: Mensagem nº 460/2013 (encaminhando emenda ao Projeto de Lei

nº 3.842/2013), do Governador do Estado - Ofício - 2ª Fase (Grande Expediente):

Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 4.137 a 4.144/2013 - Projetos de

Resolução  nºs  4.145  a  4.164/2013  -  Requerimentos  nºs  4.889  a  4.909/2013  -

Comunicações: Comunicações das Comissões de Educação e de Saúde, do Bloco

composto pelo PT, PMDB e PRB e dos Deputados Hely Tarqüínio, Sávio Souza Cruz

(2) e Paulo Guedes - Registro de presença - Questão de ordem - Oradores Inscritos:

Discursos dos Deputados Sávio Souza Cruz e Adalclever Lopes; questão de ordem;

suspensão e reabertura da reunião; questão de ordem - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª

Fase:  Abertura  de  Inscrições  -  Comunicação  da  Presidência  -  Leitura  de

Comunicações -  2ª  Fase:  Discussão e Votação de Proposições:  Requerimento do

Deputado Sargento Rodrigues; aprovação - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº

4.041/2013;  requerimento  do  Deputado  Lafayette  de  Andrada;  aprovação  do

requerimento - Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei Complementar nº 34/2013;

votação nominal  do projeto; ocorrência de falha no painel  eletrônico; anulação da

votação;  renovação da votação nominal do projeto; aprovação na forma do vencido

em 1º turno -  Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei Complementar nº 33/2012;

votação nominal do projeto, salvo emenda; aprovação na forma do vencido em 1º

turno; votação nominal da Emenda nº 1; aprovação - Votação, em 2º turno, do Projeto

de Lei  nº  767/2011;  requerimento  do Deputado Gustavo Valadares;  aprovação do

requerimento - Votação, em 1º turno,  do Projeto de Lei  nº 3.587/2012; Acordo de

Líderes;  Decisão  da  Presidência  -  Votação,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº

3.893/2013;  requerimento  do  Deputado  Paulo  Guedes;  deferimento;  votação  do

Substitutivo nº 1, salvo emendas e destaque; aprovação; votação das Emendas nºs 1
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a 3 e 5; rejeição; votação da Emenda nº 4; rejeição - Discussão, em 2º turno, do

Projeto de Lei nº 3.685/2013; discursos dos Deputados Vanderlei Miranda, João Vítor

Xavier  e  Duarte  Bechir;  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 - Hely Tarqüínio - 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 - Arlen Santiago - Bonifácio

Mourão - Bosco - Braulio  Braz - Cabo Júlio  - Carlos Henrique -  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 - Fred Costa - Gilberto Abramo - Glaycon Franco -

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

Franco - Ivair Nogueira - João Leite - João Vítor Xavier - Juarez Távora - Juninho

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

Humberto Carneiro -  Luzia Ferreira -  Maria Tereza Lara -  Mário Henrique Caixa -

Marques Abreu -  Paulo Guedes -  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  14h10min,  a  lista  de

comparecimento  registra  a  existência  de  número  regimental.  Declaro  aberta  a

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

trabalhos.  Com  a  palavra,  o  Sr.  2º-Secretário,  para  proceder  à  leitura  da  ata  da

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata
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- O Deputado Neider Moreira, 2º-Secretário, procede à leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

-  A  Deputada  Ana  Maria  Resende,  1ª-Secretária  “ad  hoc”,  lê  a  seguinte

correspondência:

“MENSAGEM Nº 460/2013*

Belo Horizonte, 29 de maio de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetido  à  apreciação  dessa

egrégia Assembleia, emenda ao Projeto de Lei nº 3.842, de 2013, que promove a

desafetação de bens da Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais - CETEC - e

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

Tecnológico de Referência e dá outras providências.

A emenda objetiva alterar o art. 1º do projeto de lei, com vistas à correção de dados

referentes às matrículas dos imóveis abrangidos pela desafetação.

São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a propor a emenda ao

Projeto de Lei nº 3.842, de 2013.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Alberto Pinto Coelho, Governador do Estado em exercício.

EMENDA

Dê-se a seguinte redação ao art. 1º do Projeto de Lei nº 3.842/2013:

“Art. 1º - Ficam desafetados a área de 121.000m² e os bens móveis que a integram,

constituída pelos seguintes bens imóveis de uso especial pertencentes à Fundação

Centro Tecnológico de Minas Gerais - CETEC:

I - imóvel com área de 59.150m², situado na Avenida José Cândido da Silveira,

Bairro Horto Florestal, registrado sob o nº 208, no Cartório do 4º Registro de Imóveis

da Comarca de Belo Horizonte;

II - área de 61.850m², cercada e delimitada pela Avenida José Cândido da Silveira,

Rua Gustavo da Silveira e Rua 7, a ser desmembrada de imóvel com área total de

125.712m²,  registrado sob  o  nº  3.932,  no  Cartório  do  4º  Registro  de  Imóveis  da

Comarca de Belo Horizonte, localizado no Horto Florestal.”.”
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- Anexe-se cópia ao Projeto de Lei nº 3.848/2013. Publicada, fica a mensagem em

poder da Mesa, aguardando inclusão da proposição em ordem do dia.

* - Publicado de acordo com o texto original.

OFÍCIO

Do Sr.  Werley  Glicério  Furbino  de  Araújo,  Presidente  da  Câmara  Municipal  de

Ipatinga,  protestando contra afirmações do Deputado Durval  Ângelo  consideradas

ofensivas por esse Vereador. (- À Mesa da Assembleia.)

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 4.137/2013

Declara de utilidade pública a Corporação Musical Lira Santo Antônio, com sede no

Município de Campos Altos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Corporação  Musical  Lira  Santo

Antônio, com sede no Município de Campos Altos.

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

Sala das Reuniões, 4 de junho de 2013.

Antonio Lerin

Justificação: A Corporação Musical Lira Santo Antônio é pessoa jurídica de direito

privado, constituída na forma de sociedade civil sem fins lucrativos, com autonomia

administrativa  e  financeira,  em  funcionamento  desde  16/1/1973,  que  tem  por

finalidades:

a) criar e manter, em caráter permanente, uma banda de música e uma escola para

o ensino gratuito da música;

b) estimular os jovens da comunidade a frequentarem as aulas de música, com

vistas a sua socialização e profissionalização;

c) formar músicos;

d) promover ensaios para os instrumentistas;
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e) promover o entretenimento da comunidade local através de retretas;

f)  atender  pedidos  formulados  pelas  autoridades  locais  para  apresentações

musicais;

g)  participar  dos  eventos  cívicos,  artísticos,  religiosos,  culturais,  populares  ou

recreativos que ocorrem no Município;

h) procurar sempre atender a convites para apresentações em outras cidades.

A Corporação Musical Lira Santo Antônio apresenta os requisitos legais para ser

declarada de utilidade pública, razão pela qual  esperamos a anuência dos nobres

colegas ao título declaratório proposto.

A  técnica  legislativa  utilizada  está  em  consonância  com  a  Lei  Complementar

Federal  nº  95,  de  2/2/1998,  alterada  pela  Lei  Complementar  Federal  nº  107,  de

26/4/2001, que dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação

das leis.

Justificado o projeto, esperamos sua apreciação aprovação pelos nobres 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 4.138/2013

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Caminhos  da  Serra,  com  sede  no

Município de Gouveia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Caminhos da Serra, com

sede no município de Gouveia.

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

Sala das Reuniões, 4 de junho de 2013.

Inácio Franco

Justificação:  O  projeto  de  lei  em  apreço  visa  declarar  de  utilidade  pública  a

Associação  Caminhos  da  Serra,  com  sede  no  Município  de  Gouveia.  A referida

entidade  encontra-se  em  funcionamento  regular  há  mais  de  1  ano  e  tem  por

finalidade  estatutária  máxima a  promoção,  participação e  incentivo  de  ações  que

visem à educação, à proteção ambiental e ao patrimônio artístico, cultural, histórico,
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turístico;  ao  desenvolvimento  sustentável  comunitário,  urbano  e  rural;  e  ao

aprimoramento  da  consciência  associativa  e  cooperativista  de  membros  das

comunidades urbanas e rurais.

Tem  ainda,  entre  outros,  o  objetivo  de  influir  na  cooperação  e  parceria  com

entidades congêneres e afins, órgãos públicos e privados, nacionais e internacionais.

Tendo em vista o relevante interesse público envolvido, contamos com o apoio dos

nobres pares, membros desta Casa, à aprovação deste projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, 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 4.139/2013

Declara de utilidade pública a Associação Moto Clube Sobreviventes, com sede no

Município de Bom Sucesso.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Moto  Clube

Sobreviventes, com sede no Município de Bom Sucesso.

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

Sala das Reuniões, 4 de junho de 2013.

Fabiano Tolentino

Justificação: A Associação Moto Clube Sobreviventes, com sede no Município de

Bom Sucesso, é uma entidade civil sem fins lucrativos. Tem entre suas finalidades

congregar  motociclistas  de  Bom  Sucesso  e  de  Municípios  vizinhos;  promover

reuniões  e  encontros  de  natureza  festiva  ou  não  relacionados  ao  motociclismo;

pugnar  pela  união  de  motociclistas;  promover  a  interação  entre  eles;  e  dar-lhes

orientações.

A entidade está em pleno funcionamento  há  mais  de um ano e  sua diretoria  é

composta por pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Visto  que  a  entidade  desenvolve  relevante  trabalho  social,  torna-se  justa  sua

declaração de utilidade pública.

Diante  do exposto,  conto  com o  apoio  dos  nobres pares para  aprovação desta

proposição.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Esporte,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.140/2013

Dispõe  sobre  a  reserva  de  espaço  destinado  à  veiculação  de  informações

relacionadas a pessoas desaparecidas nos sítios eletrônicos oficiais de propriedade

do governo do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituída a reserva de espaço destinado à veiculação de fotos, nomes

e  outras  informações  referentes  a  pessoas  desaparecidas  nos  sítios  eletrônicos

oficiais da administração pública direta, indireta, autárquica e fundacional do Estado.

Art.  2º  -  O  Poder  Executivo  regulamentará  esta  lei  no  prazo  de  sessenta  dias

contados a partir da data de sua publicação, especificando o órgão competente para

o recebimento de informações sobre desaparecidos, bem como os critérios para sua

veiculação.

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

Sala das Reuniões, 4 de junho de 2013.

Luzia Ferreira

Justificação:  Esta  proposição  tem  por  objetivo  colaborar  com  as  ações

desenvolvidas  pelas  autoridades  competentes  visando  à  localização  de  pessoas

desaparecidas, instituindo espaço para a divulgação de fotos nos sítios oficiais do

nosso Estado.

Foi  noticiado  em  jornal  de  grande  circulação  no  Estado  o  alto  índice  de

desaparecimento  de  pessoas.  Segundo  estimativas  da  Polícia  Civil,  quase  4  mil

pessoas desaparecem por ano no Estado. É um problema que se agrava a cada dia,

exigindo de toda a sociedade medidas urgentes.

Pelas razões apresentadas, submeto este projeto à apreciação de meus nobres

pares, aguardando a sua aprovação.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Leonardo

Moreira. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.184/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 4.141/2013

Dispõe sobre as penalidades pela prática de maus-tratos contra animais no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Toda prática que implique crueldade contra animais será punida, no âmbito

do Estado, nos termos desta lei, sem prejuízo da legislação correlata.

Art. 2° - Considera-se crueldade toda e qualquer ação ou omissão que implique em

abuso, maus-tratos, ferimento ou mutilação de animais silvestres, nativos ou exóticos,

domésticos e domesticados, tais como:

I - privar os animais da liberdade de movimentos, impedindo-lhes aqueles próprios

da espécie;

II - manter animais em lugares anti-higiênicos ou que lhes impeçam a respiração ou

o descanso ou os privem de ar ou luz;

III - abandonar animal;

IV - ter animal encerrado juntamente com outros que os aterrorizem ou molestem;

V - sujeitar animais, em especial cães, à prestação comercial de serviço de guarda,

segurança ou vigilância patrimonial privada.

Art. 3° - São passíveis de punição as pessoas, inclusive os detentores de função

pública,  civil  ou militar,  e as  organizações sociais  ou empresas, com ou sem fins

lucrativos, de caráter privado ou público, instaladas neste Estado, que descumprirem

as disposições desta lei.

Art. 4° - A prática dos atos de crueldade contra animais a que se refere esta lei será

apurada em processo administrativo, que terá início mediante:

I - reclamação em favor do ofendido;

II - ato ou ofício de autoridade competente;

III - comunicado de organização não governamental de defesa dos animais ou do

meio ambiente;

IV - representação do Ministério Público ou da Defensoria Pública.

Art. 5° - A denúncia poderá ser apresentada pessoalmente ou por carta, telegrama,

telex, internet ou fac-símile à Polícia Ambiental do Estado, ao Ministério Público do

Estado, à Delegacia de Proteção à Fauna da Polícia Civil do Estado ou ao Instituto

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - Ibama.
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§ 1° - A denúncia deverá ser fundamentada por meio da descrição do fato ou ato

que caracterize crueldade, seguida da identificação do denunciante, garantindo-se, na

forma da lei, o sigilo deste.

§ 2º -  O denunciante ou testemunha deverá fazer registro fotográfico ou filmagem

do ocorrido, anotar o maior número de dados para instrução do processo (como data,

local e descrição do fato e identificação das pessoas envolvidas) e entrar em contato

imediatamente  com  a  polícia  para  a  lavratura  de  boletim  de  ocorrência  ou  a

realização de flagrante da agressão.

§ 3° - Recebida a denúncia, competirá ao órgão designado pelo Poder Executivo

promover a instauração do processo administrativo devido para apuração e imposição

das penalidades cabíveis.

Art. 6° - Aqueles que praticarem atos de crueldade contra animais previstos nesta

lei estarão sujeitos às seguintes penalidades:

I - advertência;

II - multa de 1.000 Ufemgs (mil Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais);

III - multa de 3.000 (três mil) Ufemgs;

IV - suspensão da licença estadual para funcionamento por trinta dias;

V - cassação da licença estadual para funcionamento;

VI - apreensão do animal.

§ 1° - Os valores das multas poderão ser elevados em até dez vezes quando for

verificado que, em razão do porte do estabelecimento, resultarão inócuas.

§ 2° -  Quando for imposta a pena prevista no inciso V deste artigo,  deverá ser

comunicada a autoridade responsável pela emissão da licença, que providenciará a

cassação desta, comunicando-se igualmente a autoridade municipal para eventuais

providências no âmbito de sua competência.

§  3°  -  As  penalidades  previstas  neste  artigo  serão  aplicadas  cumulativamente

quando couber.

Art. 7° - Aos servidores públicos que, no exercício de suas funções ou em repartição

pública, por ação ou omissão, deixarem de cumprir os dispositivos desta lei, serão

aplicadas as penalidades cabíveis nos termos do Estatuto dos Servidores Públicos do

Estado.
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Art. 8° - Esta lei será regulamentada no prazo de sessenta dias contados a partir da

data de sua publicação.

Art. 9° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 4 de junho de 2013.

Fred Costa

Justificação: De acordo com o art. 225, § 1°, VII, da Constituição Federal de 1988,

incumbe ao poder público proteger a fauna e a flora. Além disso, compete à União,

aos Estados e ao Distrito  Federal legislar  concorrentemente sobre florestas, caça,

pesca,  fauna,  conservação  da  natureza,  defesa  do  solo  e  dos  recursos  naturais,

proteção do meio ambiente e controle da poluição.

A Constituição diz que é dever do poder público proteger a fauna e a flora, mas a

verdade é que todos têm esse dever, pois, se cada um não der a sua contribuição,

ajudando na fiscalização, denunciando os agressores e principalmente não agredindo

os animais, ficará impossível a ele realizar seu trabalho.

Como se vê, o projeto está em consonância com os ditames constitucionais na

medida em que pretende instituir  penalidades para os maus-tratos contra animais.

Assim, consideramos muito importante a sua aprovação. Para tanto, contamos com a

colaboração dos nobres pares.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Dalmo

Ribeiro Silva. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.197/2011, nos termos do § 2º do art.

173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.142/2013

Dispõe  sobre  a  obrigatoriedade  de  manutenção  de  unidade  de  prevenção  e

combate  a  incêndio  e  prestação  de  primeiros  socorros,  composta  por  bombeiro

profissional civil, nos estabelecimentos que menciona e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - É obrigatória a manutenção de unidade de combate a incêndio e primeiros

socorros,  composta  por  bombeiros  profissionais  civis,  nos  estabelecimentos

mencionados nesta lei.

Art. 2º - Os estabelecimentos a que se refere o art. 1º são:

I - “shopping center”;
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II - casa de “shows” e espetáculos;

III - hipermercados;

IV - grandes lojas de departamentos;

V - câmpus universitário;

VI - empresa instalada em imóvel com área superior a 5.000m² (cinco mil metros

quadrados); e

VII - qualquer estabelecimento que receba concentração de pessoas, em número

superior a mil.

§ 1º - Para fins do disposto nesta lei, considera-se:

I - “shopping center”: empreendimento empresarial com reunião de lojas comerciais,

restaurantes, cinemas e outros em um só conjunto arquitetônico;

II  -  casa de “shows”  e  espetáculos:  empreendimento destinado à realização de

“shows”  artísticos,  à  apresentação  de  peças  teatrais  e  à  realização  de  reuniões

públicas em local cuja capacidade de lotação seja superior a quinhentos lugares;

III  -  hipermercado:  supermercado  ou  grande  armazém  que  oferece  produtos

variados, onde em geral os fregueses se servem livremente e pagam na saída, e que,

além dos produtos tradicionais, comercialize ou tenha espaço para demonstração de

outros produtos, como eletrodomésticos e roupas;

IV - grandes lojas de departamento: estabelecimentos comerciais especializados na

venda de diversos tipos de produtos no varejo, sem adotar uma linha específica;

V - campus universitário: conjunto universitário que agrupa unidades de ensino ou

escolas para especialização profissional e científica, instalado em imóvel com área

superior a 3.000m² (três mil metros quadrados);

VI - empresa instalada em imóvel com área superior a 5.000m² (cinco mil metros

quadrados):  qualquer  estabelecimento  instalado  em  imóvel  com  área  superior  a

5.000m²  (cinco  mil  metros  quadrados),  somados  os  diferentes  níveis,  patamares,

mezaninos, área de estacionamento e outras áreas utilizáveis;

VII - qualquer estabelecimento que receba concentração de pessoas, em número

superior a mil, para evento permanente, temporário, periódico ou eventual.

§ 2º - No caso de hipermercados ou de outro estabelecimento mencionado nesta lei

que  seja  associado  a  “shopping  center”,  a  unidade  de  prevenção  e  combate  a
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incêndio e prestação de primeiros socorros poderá ser única, atendendo o “shopping

center” e o estabelecimento associado, respeitada a tabela do art. 3º.

Art. 3º - A organização e o dimensionamento da unidade de prevenção e combate a

incêndio e prestação de primeiros socorros deverão ter a seguinte composição:

I - Recurso de pessoal:

*  -  O  quadro  contendo  a  organização  e  o  dimensionamento  da  unidade  de

prevenção e combate a incêndio e prestação de primeiros socorros foi publicado no

“Diário do Legislativo”, de 6.6.2013.

§ 1º - Para fins do disposto neste artigo, relativamente ao grupo Local de Reunião

de Público, divisão F -  7, descrição Construção Provisória, considera-se o seguinte

recurso de pessoal:

*  -  O  quadro  contendo  o  grupo  Local  de  Reunião  de  Público,  divisão  F-7,

considerando  o  grau  de  risco  e  o  público  previsto,  foi  publicado  no  “Diário  do

Legislativo”, de 6.6.2013.

§ 2º - Para fins do disposto neste artigo, considera-se a seguinte classificação do

risco quanto à carga incêndio:

* - O quadro contendo a classificação do grau de risco quanto à carga incêndio foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 6.6.2013.

§  3º  -  Nos  turnos  em  que  não  haja  nenhum  tipo  de  atividade,  o  número  de

bombeiros profissionais civis poderá ser reduzido conforme a tabela abaixo:

*  -  O quadro  contendo o  número de bombeiros  profissionais  civis  por  turno  de

trabalho foi publicado no “Diário do Legislativo”, de 6.6.2013.

§ 4º - Para efeitos desta lei, nos eventos temporários, a preparação, a montagem e

a  desmontagem,  sem  energia  elétrica,  são  considerados  turnos  de  trabalho  sem

atividade, aplicando-se o disposto no § 2º deste artigo.

§ 5º - Os locais onde não haja necessidade de bombeiro profissional civil contarão

com os brigadistas de incêndio, conforme estabelecem a Lei nº 14.130, de 2001, o

Decreto nº 44.746, de 2008, e a Instrução Técnica nº 12, do Corpo de Bombeiros

Militar do Estado de Minas Gerais - CBMMG.

Art. 4º - As funções dos bombeiros profissionais civis são assim classificadas:

I - bombeiro profissional civil, com ensino médio ou equivalente;
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II - bombeiro profissional civil líder, com formação técnica em nível de ensino médio

ou equivalente;

III - bombeiro profissional civil mestre, com formação em ensino superior.

Art. 5º - As atribuições dos bombeiros profissionais civis são assim definidas:

I - bombeiro profissional civil:  atividades operacionais de prevenção e combate a

incêndio e prestação de primeiros socorros;

II - bombeiro profissional civil líder: atividades operacionais de prevenção e combate

a  incêndio,  prestação  de  primeiros  socorros  e  liderança  de  grupo  de  bombeiros

profissionais civis de até dez integrantes;

III - bombeiro profissional civil mestre: atividades ligadas à função de responsável

técnico  por  departamento  de  prevenção  e  combate  a  incêndio  e  prestação  de

primeiros socorros.

§ 1º - O bombeiro profissional civil mestre poderá atuar como responsável técnico

de  departamento  de  prevenção  e  combate  a  incêndio  e  prestação  de  primeiros

socorros, simultaneamente, por até três empresas diferentes ou por até três eventos

temporários  com  coincidência  de  datas,  incluindo  o  período  da  preparação,  da

montagem e da desmontagem.

§  2º  -  No  atendimento  a  sinistros  em  que  atuem,  em  conjunto,  os  bombeiros

profissionais civis e o CBMMG, a coordenação e a direção das ações caberão, com

exclusividade e em qualquer hipótese, à corporação militar.

Art. 6º - É assegurado ao bombeiro profissional civil:

I - uniforme e equipamentos de proteção individual às expensas do empregador;

II - seguro de vida em grupo, estipulado pelo empregador;

III -  reciclagem periódica, conforme a NBR 14608, desde que empregado na época

do vencimento do treinamento.

Art.  7º  -  A  jornada  de  trabalho  do  bombeiro  profissional  civil  é  de  44  horas

semanais.

§ 1º - O bombeiro profissional civil, nos eventos temporários, poderá trabalhar até

10 horas por dia, garantido o intervalo de descanso de, pelo menos, 11 horas, entre

uma jornada e outra.

§ 2º - O bombeiro profissional civil poderá ter jornada de doze horas de trabalho por
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trinta e seis horas de descanso, a critério do empregador.

Art. 8º - É garantida aos bombeiros militares do Estado pertencentes ao quadro da

reserva ou reformados que realizam atividades de bombeiro profissional civil  e ao

bombeiro profissional civil em exercício comprovado da atividade há mais de cinco

anos, a continuidade na profissão, apenas com a reciclagem periódica, conforme a

NBR 14608.

§ 1º - Todo o Bombeiro Profissional Civil, com menos de cinco anos na atividade,

deverá submeter-se ao curso de formação conforme prevê a NBR 14608.

Art. 9º - As empresas especializadas, os cursos de formação e os estabelecimentos

mencionados no art. 2º desta lei, no caso de descumprimento do disposto nesta lei,

estarão sujeitos a:

I - advertência;

II - suspensão temporária do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros -  AVCB - ;

III - cassação do AVCB e cancelamento da autorização e do registro para funcionar;

IV - Interdição do evento temporário.

Art.  10  -  As  empresas  e  as  demais  entidades  poderão  firmar  convênio  com  o

CBMMG para prestação de assistência técnica a seus profissionais.

Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 4 de junho de 2013.

Gilberto Abramo

Justificação: Este projeto de lei objetiva a manutenção de uma unidade de combate

a incêndio e prestação de primeiros socorros, composta por um corpo de bombeiros

civil, em “shopping centers”, casas de “shows” e espetáculos, hipermercados, lojas de

departamento,  campus  universitários  e  quaisquer  outros  estabelecimentos  que

recebam  concentração  de  pessoas  em  número  superior  a  mil,  para  atuar  nos

primeiros combates de incêndio, na prevenção e no socorro às vítimas, poupando,

dessa forma, vidas humanas e evitando prejuízos materiais.

A referida  unidade  deverá  contar  com  profissionais  capacitados  para  atuar  na

prevenção e no combate a um princípio de incêndio, os quais também devem estar

aptos a prestar os primeiros socorros a possíveis vítimas.

Diante de sua relevância, solicito o apoio dos nobre pares para a aprovação deste
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projeto de lei.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Celinho do

Sinttrocel. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.847/2011, nos termos do § 2º do art. 173

do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.143/2013

Declara de utilidade pública a Associação Cristã Beneficente Atos, com sede no

Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Cristã Beneficente Atos,

com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 4 de junho de 2013.

Gilberto Abramo

Justificação:  A Associação Cristã  Beneficente Atos,  fundada em 25 de junho de

2006,  é  entidade  filantrópica,  beneficente  e  sem  fins  lucrativos  cujo  objetivo  é

desenvolver programas sociais de apoio à cultura, educação, meio ambiente, saúde e

habitação e de combate às drogas e ao alcoolismo.

Os  membros  de  sua  diretoria  são  reconhecidamente  pessoas  idôneas  e  não

remuneradas pelo exercício de suas funções. Desde sua fundação, vem cumprindo

fielmente suas finalidades estatutárias, prestando relevantes serviços à comunidade.

Isto posto, espera, com o título de utilidade pública, firmar parcerias com órgãos do

Estado para melhor atender às suas finalidades.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.144/2013

Declara de utilidade pública a Associação Beneficente Evangélica em Assistência

Social - Abeas - , com sede no Município de Patos de Minas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Beneficente Evangélica

em Assistência Social - Abeas - , com sede no Município de Patos de Minas.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 4 de junho de 2013.

Hely Tarqüínio

Justificação:  Fundada  em  25/2/1992,  a  Associação  Beneficente  Evangélica  em

Assistência Social - Abeas - vem cumprindo desde então as suas finalidades, entre as

quais se alinham, como consta no art. 2º de seu estatuto:

“I - Prestação de serviços de acolhimento institucional para pessoas em situação de

rua e desabrigo por migração e ausência de residência ou pessoas com trânsito e

sem condições de autossustento.

II  -  Prestação  de  serviços  de  convivência,  estabelecimento  e  fortalecimento  de

vínculos para crianças, adolescentes e jovens, bem como para idosos na prevenção

de risco social.

III  -  Incentivo  para  iniciativas  de  serviços  de  prevenção  da  saúde  da  família,

maternidade, infância e velhice”.

A entidade se encontra em pleno e regular funcionamento e seus Diretores são

pessoas idôneas. Trata -se de instituição filantrópica, sem fins lucrativos, como dispõe

o art. 6º do seu estatuto.

Em caso de extinção, seu patrimônio será revertido para obra congênere, sediada

no Município de Patos de Minas (art. 31 do seu estatuto).

Publicado,  vai  o  projeto  à  Comissão  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 RESOLUÇÃO Nº 4.145/2013

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

Estados e o Distrito Federal a conceder redução de base de cálculo do ICMS nas
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prestações de serviço de acesso à internet.

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

Sala das Reuniões, 4 de junho de 2013.

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

- Publicado. Inclua-se o projeto em ordem do dia.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 4.146/2013

Ratifica  o  Convênio  nº  4/2013,  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  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 Reuniões, 4 de junho de 2013.

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

- Publicado. Inclua-se o projeto em ordem do dia.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 4.147/2013

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.

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

Sala das Reuniões, 4 de junho de 2013.
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Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

- Publicado. Inclua-se o projeto em ordem do dia.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 4.148/2013

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 Reuniões, 4 de junho de 2013.

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

- Publicado. Inclua-se o projeto em ordem do dia.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 4.149/2013

Ratifica o Convênio ICMS nº 26, de 5 de março 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 março de 2013, celebrado

no âmbito do  Conselho Nacional  de  Política  Fazendária  -  Confaz -,  que altera  o

Convênio ICMS nº 51, de 15 de dezembro 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 Reuniões, 4 de junho de 2013.

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

- Publicado. Inclua-se o projeto em ordem do dia.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 4.150/2013

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 Reuniões, 4 de junho de 2013.

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

- Publicado. Inclua-se o projeto em ordem do dia.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 4.151/2013

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 Reuniões, 4 de junho de 2013.

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

- Publicado. Inclua-se o projeto em ordem do dia.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 4.152/2013

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.
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Sala das Reuniões, 4 de junho de 2013.

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

- Publicado. Inclua-se o projeto em ordem do dia.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 4.153/2013

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 Reuniões, 4 de junho de 2013.

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

- Publicado. Inclua-se o projeto em ordem do dia.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 4.154/2013

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 Reuniões, 4 de junho de 2013.

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

- Publicado. Inclua-se o projeto em ordem do dia.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 4.155/2013

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
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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 Reuniões, 4 de junho de 2013.

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

- Publicado. Inclua-se o projeto em ordem do dia.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 4.156/2013

Ratifica o Convênio ICMS nº 9,  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 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 Reuniões, 4 de junho de 2013.

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

- Publicado. Inclua-se o projeto em ordem do dia.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 4.157/2013

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 Reuniões, 4 de junho de 2013.
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Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

- Publicado. Inclua-se o projeto em ordem do dia.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 4.158/2013

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

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 Reuniões, 4 de junho de 2013.

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

- Publicado. Inclua-se o projeto em ordem do dia.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 4.159/2013

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

Nacional  de  Política  Fazendária  -  Confaz -  em 5  de abril  de  2013,  que altera  o

Convênio ICMS nº 6/2009.

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

Sala das Reuniões, 4 de junho de 2013.

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

- Publicado.  Inclua-se o projeto em ordem do dia.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 4.160/2013

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
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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 Reuniões, 4 de junho de 2013.

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

- Publicado. Inclua-se o projeto em ordem do dia.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 4.161/2013

Ratifica  o  Convênio  nº  6/2013,  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  6/2013,  celebrado  pelo  Conselho

Nacional de Política Fazendária - Confaz - em 5 de abril de 2013, que estabelece

disciplinamento 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.

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

Sala das Reuniões, 4 de junho de 2013.

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

- Publicado. Inclua-se o projeto em ordem do dia.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 4.162/2013

Ratifica o Convênio ICMS nº 3, de 28 de março 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 3, de 28 de março 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
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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 Reuniões, 4 de junho de 2013.

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

- Publicado. Inclua-se o projeto em ordem do dia.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 4.163/2013

Dispõe sobre a restituição do mandato de Deputado Estadual de Armando Ziller,

eleito em 1947 pelo Partido Comunista do Brasil -  PCB.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1° - Fica restituído, de forma simbólica, o mandato de Deputado Estadual de

Armando Ziller, eleito em 1947 pelo Partido Comunista do Brasil - PCB.

Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 4 de junho de 2013.

Luzia Ferreira

Justificação: O ano de 1947 se afigura como um marco na história política de nosso

país, com a dissolução do Estado Novo marcando o retorno do funcionamento das

casas .legislativas do Brasil, após seu fechamento provocado pela era varguista.

Nesse  cenário,  a  Assembleia  mineira  volta  a  se  reunir,  dessa  vez com  caráter

constituinte, depois de convocadas novas eleições, nomeando novos parlamentares,

entre  os  quais  Armando  Ziller,  eleito  Deputado  Estadual  pelo  Partido  Comunista

Brasileiro -  PCB - , e assinalando a presença de uma nova força política e social no

Legislativo mineiro.

Líder  sindical,  Presidente  do  Sindicato  dos  Bancários  de  Minas,  cargo  que

acumulava  com  o  de  Deputado  Estadual,  Armando  Ziller  destacou-se  por  seus

discursos  em defesa das  causas trabalhistas  e  sindicais  e também do PCB, que

enfrentava processo na Justiça Eleitoral, que logo o colocaria na ilegalidade.

A trajetória política de Ziller  como parlamentar se encontra intimamente ligada à

trajetória  de seu partido e aos fatos que marcaram incisivamente a liberdade e a

democracia em nosso País, de importante memória.

O PCB, fundado em 25 de março de 1922, parte constitutiva da história do Brasil
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moderno,  ressaltava  em  sua  gênese  a  convergência  dos  ideais  libertários  do

nascente proletariado. Do seu desenvolvimento e consolidação emergem a força e o

referencial  político  nos  quais  foram  sintetizados  os  processos  de  maturação  do

conjunto  dos  trabalhadores  e  do  melhor  da  cultura  brasileira,  tornando-se  um

verdadeiro partido nacional de massas. No imediato pós-guerra, o PCB revelou-se a

instância de universalização de uma vontade política que fundia o mundo do trabalho

com o mundo cultural.

Em sua militância, figuras como Graciliano Ramos, Jorge Amado, Astrojildo Pereira

e muitos outros insignes intelectuais vinculavam-se aos projetos sociais e políticos

que tinham nas camadas proletárias o sujeito real da intervenção social.

Quando a chamada Revolução de 1930 pôs fim à Primeira República, conhecida

como republica oligárquica, e abriu o ciclo varguista, o PCB se colocou como uma

força  política  de  grande  importância,  coerentemente  enfrentando  a  maré  do

integralismo, simulacro nacional do fascismo, que crescia no mundo. Nessa época já

contava em suas fileiras com o concurso de Luís Carlos Prestes, que se tornaria mais

tarde o seu dirigente mais conhecido, de alta relevância na história de nosso país.

Nesse  cenário,  com  a  articulação  de  uma  grande  frente  nacional  antifascista,

propondo à sociedade um projeto de desenvolvimento democrático, anti-imperialista e

antilatinfundiário,  o  PCB  passou  a  representar  o  núcleo  dinâmico  da  Aliança

Libertadora Nacional, que, após ter seu fechamento ordenado pelo governo Vargas e

ser consequentemente posta na ilegalidade, promove a insurreição de novembro de

1935. Essa insurreição, após derrotada, abate-se sobre o país uma vaga repressiva,

que atinge o campo democrático, mas especialmente o PCB, que,  até inícios dos

anos quarenta, viverá os seus piores dias, inclusive com prisões sucessivas de seu

núcleo  dirigente.  Mas  nem  essa  duríssima  clandestinidade  impediu  que  os

comunistas cumprissem seus compromissos, até mesmo os internacionalistas: o PCB

não  só  organizou  a  solidariedade  à  República  Espanhola  como,  ainda,  enviou

combatentes para as brigadas internacionais.

Ao término da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos e a União Soviética

passaram  a  disputar  a  hegemonia  política,  ideológica  e  econômica  em  diversos

países, incluindo o Brasil. Esse desenrolar de disputas, que começou oficialmente em
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1947,  denominado  Guerra  Fria,  coloca  o  Brasil,  mesmo  que  indiretamente,  com

posicionamento simpatizante à ideologia Americana.  No País,  nos meios políticos,

culturais e religiosos, entre outros, tem início uma perseguição sem precedentes aos

comunistas ou àqueles que simpatizavam com sua ideologia.

O registro do PCB foi cassado efetivamente pelo TSE em maio de 1947 -  a decisão

foi  publicada em 7 de julho -   e,  a partir  daí,  cresceu a expectativa em torno da

questão dos mandatos dos comunistas.

Nas repressões sofridas pelos partidários comunistas no Brasil se encontram dois

baluartes: Luís Carlos Prestes, no cenário nacional, e o atuante Armando Ziller, único

representante do PCB em Minas. Prestes, eleito Senador da República em 1945 com

a maior votação proporcional da história política do Brasil, teve seu mandato extinto

em 9/1/48, tendo restituído seu mandato pelo Senado Federal, em caráter simbólico,

em sessão pública solene realizada recentemente, em 22/5/2013.

Ziller prosseguiu em suas atividades regulares na Assembleia até o final de 1947,

tendo  seu mandato  extinto  também  em  janeiro  de  1948,  a  exemplo  de  todos  os

demais  parlamentares  comunistas  do  País,  constituindo-se  tal  fato  em  ato  de

inominada violência contra a democracia e os princípios da soberania popular.

Este projeto de resolução tem como objetivo restabelecer,  de forma simbólica, o

mandato de Armando Ziller, eleito pelo PCB nas eleições de 1947, e corrigir mais uma

injustiça que marca a história política do Brasil.

Assim, com o espírito do resgate da história e com a consciência do dever desta

Casa  de  reconhecer  o  direito  daqueles  que  por  motivos  ideológicos  foram

injustamente impedidos de dar sequência a sua trajetória de representação popular,

faz-se  ingente  a  aprovação  desta  proposição,  cujo  objetivo  é  restabelecer

simbolicamente o mandato de Armando Ziller, Deputado desta Casa na legislatura de

1947 a 1951. Temos a convicção de que, com essa atitude, estarão restaurados os

princípios da justiça e da liberdade, que sempre nortearam as ações da Assembleia

de Minas.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e à Mesa da Assembleia para

parecer, nos termos do art. 195, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
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PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 4.164/2013

Ratifica  o  Convênio  nº  20/2013,  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 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 Reuniões, 4 de junho de 2013.

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

- Publicado. Inclua-se o projeto em ordem do dia.

REQUERIMENTOS

Nº 4.889/2013, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita seja encaminhado ao

DER-MG pedido de providências para a instalação de redutores de velocidade na

altura do Km 334 da Rodovia MG-494, no Município de Arantina. (- À Comissão de

Transporte.)

Nº 4.890/2013, do Deputado Cabo Júlio,  em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com  os  policiais  militares  do  40º  Batalhão  de  Polícia  Militar  que

atuaram na operação que apreendeu 100kg de maconha no Município de Ribeirão

das Neves, em 29/5/2013, 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  4.891/2013,  do  Deputado  Bosco,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de

congratulações  com  a  comunidade  de  Tupaciguara  pelo  101º  aniversário  desse

Município. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 4.892/2013, do Deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais militares lotados no 23º Batalhão de Polícia

Militar  que participaram de operação que culminou na prisão de três  homens por
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crime de tráfico de drogas no Município de Divinópolis, em 17/5/2013.

Nº 4.893/2013, do Deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada

manifestação  de  aplauso  aos  policiais  militares  lotados  na  3ª  Cia.  de  Missões

Especiais da Polícia Militar no Município de Juiz de Fora pelo desenvolvimento de

operação de combate  ao  tráfico  de  drogas  que vem obtendo grande êxito  nesse

Município e região. (- Distribuídos à Comissão de Segurança Pública.)

Nº  4.894/2013,  do  Deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Meio  Ambiente  pedido  de  providências  para  a

instalação de um núcleo de atendimento no Município de Antônio Dias. (- À Comissão

de Meio Ambiente.)

Nº 4.895/2013, do Deputado Cabo Júlio,  em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com  os  policiais  militares  do  16º  Batalhão  de  Polícia  Militar  que

atuaram em operação no Bairro  Concórdia,  em  Belo  Horizonte,  que culminou  na

apreensão de arma de fogo, drogas e balanças de precisão, 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 4.896/2013, do Deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Andrelândia pelo aniversário desse Município.

Nº 4.897/2013, do Deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Monte Santo de Minas pelo aniversário desse

Município.

Nº 4.898/2013, do Deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Jequeri pelo aniversário desse Município.

Nº 4.899/2013, do Deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Mariana pelo aniversário desse Município.

Nº 4.900/2013, do Deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Ouro Preto pelo aniversário desse Município. (-

Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº  4.901/2013,  do  Deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Prefeitura  de  Belo  Horizonte  pedido  de  providências  a  para
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implantação de redutores de velocidade na Rua Águas da Prata, no Bairro Itaipu, em

frente aos números 26 e 204.

Nº  4.902/2013,  do  Deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao DNIT pedido de providências para a melhoria na sinalização da BR-

356 e a instalação de redutores eletrônicos de velocidade no Km 55 dessa Rodovia. (-

Distribuídos à Comissão de Transporte.)

Nº 4.903/2013, do Deputado Cabo Júlio,  em que solicita seja formulado voto de

congratulações com os policiais  militares  do 1º  Grupo de Policiamento Rodoviário

Estadual do 8º Pelotão de Meio Ambiente e Trânsito da 12ª Companhia Independente

de  Meio  Ambiente  e  Trânsito,  no  Município  de  Ponte  Nova,  pela  apreensão  de

350.000  cigarros  contrabandeados  do  Paraguai.  (-  À  Comissão  de  Segurança

Pública.)

Nº 4.904/2013, do Deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Urucânia pelo aniversário desse Município.

Nº 4.905/2013, do Deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Guidoval pelo aniversário desse Município. (-

Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 4.906/2013, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr. Rivadávia Correa Drummond de Alvarenga Neto, Reitor da

UniBH,  pela  criação  do  Campus  Cristiano  Machado,  em  Belo  Horizonte.  (-  À

Comissão de Educação.)

Nº  4.907/2013,  da  Comissão  de  Administração  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Governador do Estado e à Secretaria de Planejamento pedido de

providências  para  se  empenharem  no  atendimento  das  reivindicações  dos

assessores jurídicos da PMMG no tocante à regularização da jornada de trabalho, ao

reajuste salarial  e à transferência para o Grupo de Direção e Assessoramento do

Quadro Geral.

Nº 4.908/2013, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado

à Secretaria de Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha, Mucuri e do Norte de

Minas pedido de providências para a construção de barragens de perenização nos

Rios Piauí e Gravatá, no Médio Jequitinhonha.
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Nº 4.909/2013, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado

à Secretaria de Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha, Mucuri e do Norte de

Minas pedido de providências para a implantação de sistema de abastecimento de

água  na  comunidade  de  Beira-Rio  e  no  Distrito  de  Santa  Rita,  no  Município  de

Chapada no Norte.

Comunicações

-  São  também  encaminhadas  à  Presidência  comunicações  das  Comissões  de

Educação e de Saúde, do Bloco composto pelo PT, PMDB e PRB e dos Deputados

Hely Tarqüínio, Sávio Souza Cruz (2) e Paulo Guedes.

Registro de Presença

O Sr. Presidente - A Presidência registra e agradece a presença, nas galerias, dos

alunos do curso de Direito da Unifenas-BH, desejando que sejam bem-vindos e que

aproveitem seu tempo nesta Casa.

Questão de Ordem

O  Deputado  Duarte  Bechir  -  Caro  Presidente  Deputado  José  Henrique,  Sras.

Deputadas, Srs. Deputados, neste momento quero tão somente cumprimentar meus

queridos conterrâneos da pequena e bela Cristais, Município que completa hoje 65

anos  de emancipação político-administrativa.  Cristais  é  uma terra  abençoada que

produz café e leite, tem muitos trabalhadores e está situada às margens do Lago de

Furnas.  Tive o privilégio  de,  junto  à  minha família,  nascer  naquela  pequena terra

abençoada e querida. Hoje, portanto, quero registrar o aniversário de emancipação

política  do  Município  e  cumprimentar  meus  conterrâneos  -  os  que  nasceram  em

Cristais - e os que trazem Cristais no coração. Muito obrigado.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente -  Com a palavra, o Deputado Sávio Souza Cruz.

O Deputado Sávio Souza Cruz* - Sr. Presidente; demais componentes da Mesa;

Srs.  Deputados;  Sras.  Deputadas;  público  nas  galerias,  muito  especialmente  os

estudantes da Unifenas; telespectadores que nos acompanham pela TV Assembleia,

boa tarde.

No início desta legislatura, houve um fato político da maior importância: a criação

nesta Casa de um bloco parlamentar, integrado à época pelas Bancadas do PMDB,
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do  PT,  do  PCdoB  e  do  PRB.  Esse  bloco  foi  batizado  com  o  nome  Minas  sem

Censura. A intenção explícita na escolha do nome do bloco foi fazer uma denúncia a

Minas e ao Brasil do estado de exceção implantado em Minas Gerais desde 2003,

quando chegou ao governo do Estado o hoje Senador Aécio Neves.

O  abuso  na  publicidade  oficial,  toda  controlada  por  sua  irmã  Andrea  Neves,

conhecida como a Goebbels das Alterosas, fez com que se implantasse em Minas

uma censura mais eficaz do que a dos canhões da ditadura: uma censura econômica,

promovida pelo abuso na publicidade oficial.  Os gastos do Estado em publicidade

subiram de R$900.000,00, em 1999, para cerca de R$260.000.000,00 já no primeiro

ano do governo Aécio Neves.  Pasmem todos: um ano de publicidade do governo

Aécio Neves equivale a três séculos de publicidade de Itamar.

Assim, começou a ser implantada em Minas uma esquizofrenia política: o convívio

de duas Minas díspares e incoerentes, que não dialogam entre si. Uma, a Minas real,

onde os professores não têm carreira e não recebem o mínimo; onde não se investe

o mínimo estabelecido na Constituição em saúde e em educação, desde 2003; um

Estado  campeão  nacional  da  dengue,  com  130  mil  casos;  e  o  único  Estado  do

Sudeste onde a criminalidade aumenta. E, de outra parte, uma Minas paradisíaca,

uma filial do paraíso, a Minas da propaganda, onde tudo vai bem. Isso tem feito com

que  Minas  Gerais  empobreça.  Minas  Gerais,  de  2003  a  2010,  no  “ranking”  do

crescimento dos Estados, ficou em 22º lugar, abaixo da média do Brasil e acima de

apenas cinco Estados, que tiveram desempenho pior.

Isso ocorre num período em que Minas Gerais se transformou no Estado que mais

se endividou entre todos da Federação. Porque Minas Gerais, a partir de 2003 - é

bom que os estudantes saibam -, abdicou de ter qualquer projeto educacional,  de

saúde,  de  infraestrutura,  de  desenvolvimento,  de  correção  de  desigualdades

regionais, que se agravaram a partir de 2003. O PIB da região Norte, do Deputado

Carlos Pimenta, que representava 4% do PIB do Estado, caiu para 3,8%; o do Vale do

Jequitinhonha caiu de 1,9% para 1,8%. Agravaram-se ainda mais as desigualdades

regionais em Minas Gerais, e tudo isso ocorre paralelamente ao amortecimento, ao

adormecimento  das  instituições.  Esta  Casa  passou  a  ser  uma  instância  de

homologação das vontades dos poderosos.  Cheguei  a propor  que,  por  emenda à
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Constituição, rebatizássemos a Assembleia de Assembleia Homologativa do Estado

de Minas Gerais. O Ministério Público está proibido de investigar, para usar os termos

da moda, os malfeitos do governo. Tínhamos um Procurador-Geral de Justiça que,

chamado Alceu, foi renominado, nessa quadra da vida mineira, e passou a se chamar

Aeceu, porque só agia nos interesses do hoje Sanador Aécio Neves. O Tribunal de

Contas foi transformado numa espécie de tribunal do faz de contas, que fechou os

olhos a 10 anos de descumprimento do mínimo constitucional da saúde em Minas

Gerais e 11 anos de descumprimento do mínimo constitucional na educação. Desde

2003, ano a ano, o Estado descumpre a Constituição e o tribunal do faz de contas

finge que vai tudo bem. Essa é a triste quadra da vida mineira.

Por  razões  políticas  relacionadas  sobretudo  às  eleições  municipais,

lamentavelmente  o  Bloco  Minas  sem  Censura  deixou  de  existir  como  bloco

parlamentar, mas continuou existindo como movimento social, fazendo a denúncia do

estado de exceção, fazendo a denúncia da transformação do governo de Minas no

comitê eleitoral de uma campanha delirante, permanente e obsessiva do Senador à

Presidência da República. A Cidade Administrativa, como já dito aqui, teve a sua sigla

CA utilizada para se transformar no Comitê do Aécio.

E continuou não o bloco, mas o Movimento Minas sem Censura. E agora, como foi

lido  aqui  na  semana  passada,  tenho  a  satisfação  de  anunciar  aos  colegas

parlamentares, aos mineiros de maneira geral que o Bloco Minas sem Censura foi

recriado. Foi recriado com o PMDB, com o PT, com o PCdoB, que deve participar

informalmente por razões regimentais, e com o PRB, oficialmente.

Com essa reconstrução do bloco,  o que pretendemos? Reforçar  a denúncia da

utilização dos meios públicos de Minas numa campanha obsessiva de uma pessoa

que acha que Minas existe em sua função, de uma pessoa que colocou o seu estafe

de campanha para se apoderar das instituições e manobrá-las sempre em proveito

próprio; que, pela primeira vez, concentrou toda a publicidade da administração direta

e indireta - empresas, autarquias, tudo - nas mãos da própria irmã, que exerce, com

mão de ferro,  uma censura jamais  vista  em nosso Estado;  que tutela esta Casa,

passa  por  cima dela  como se  fosse um trator  e,  de  forma hipócrita,  em  Brasília

denuncia a existência de abuso de medidas provisórias. Logo quem fez mais de 140
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leis delegadas, tornadas diplomas, como os decretos-lei do tempo da ditadura; logo

essa  pessoa  se  sente  com  autoridade  para  reclamar  de  excesso  de  medidas

provisórias. Fala que não aceita que as coisas sejam votadas com rapidez, sem prazo

para  negociação,  mas  tratamos  aqui,  neste  momento,  de  mais  um  projeto  de

empréstimo, que endivida Minas a ponto de torná-la inviável aos nossos filhos e às

futuras gerações. Mais uma vez, um projeto tramita em regime de urgência, com as

reuniões  sendo  abertas  e  fechadas  para  não  haver  tempo  de  discutir,  porque  o

projeto  já  entrará  em  votação.  Mais  um  empréstimo,  que  elevará  para  cerca  de

R$25.000.000.000,00 só o valor referente aos novos empréstimos já contraídos por

esse  grupo  que  governa  Minas  há  11  anos.  Essa  cifra,  somada  aos

R$70.000.000.000,00 que já se devem ao governo federal, faz de Minas Gerais o

mais endividado Estado do Brasil. E se nega aos mineiros o direito de acesso a essas

informações, comprando a mídia, calando a imprensa, os jornais, as televisões, as

rádios, que não podem fazer outra coisa senão tecer loas ao Senador que irriga os

cofres dos meios de comunicação com o dinheiro do povo de Minas, que é usado em

seu favor e em desfavor de Minas Gerais.

Trágica  a  quadra  da  vida  mineira.  Mas  o  Bloco  Minas  sem  Censura,  recriado,

revitalizado,  reforçado,  revivido,  vem  para  tornar  ainda  mais  forte,  ainda  mais

profunda,  ainda  mais  aguda  a  denúncia  do  que  está  sendo  feito  com  o  Estado

inconfidente, o Estado que sonhou a liberdade, de forma pioneira, em nosso país.

Concedo, com prazer,  aparte ao Deputado Carlos  Henrique,  do PRB, integrante

também do nosso Bloco Minas sem Censura.

O Deputado Carlos Henrique (em aparte)* - Prezado Deputado Sávio Souza Cruz,

nós, do PRB, fizemos parte da composição desses partidos no início da legislatura,

formando o Bloco Minas sem Censura. Na verdade, temos de dar a mão à palmatória

e reconhecer que, na ocasião, fomos um dos responsáveis pela não participação do

partido no Bloco Minas sem Censura. Na verdade o PRB tentou, por diversas vezes,

uma aproximação com o governo do Estado, mas percebemos a postura elitista de

um governo que realmente não se preocupa com as minorias, principalmente com os

partidos de menor envergadura, como o PRB.

Em  fevereiro  estivemos  com  Danilo  de  Castro,  Secretário  de  Governo,  que,
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lamentavelmente, não demonstrou nenhum tipo de interesse de composição com o

PRB, o que nos levou a uma reaproximação e à recomposição do Bloco Minas sem

Censura, até por uma questão de coerência do nosso partido, porque apoiamos o

governo Dilma no plano federal.

Quero  desejar  efetivamente  ao  Bloco  Minas  sem  Censura  sucesso  na  nossa

atuação parlamentar, como base da Oposição, como grupo da Oposição. Que de fato

nos posicionemos como a Oposição ao governo do Estado. Temos certeza de que

temos muito a contribuir para fazermos do nosso Estado um Estado melhor para o

nosso povo, o povo mineiro. Muito obrigado.

O Deputado Sávio Souza Cruz* - Eu é que agradeço, Deputado Carlos Henrique.

Mais que desejar sucesso, vamos perseguir esse sucesso com sua participação, seu

empenho e seu talento.

V. Exa. tem razão quando diz que este governo não tem preocupação, sobretudo,

com os mais pobres. Dinheiro para pagar professor, aqui não tem; para segurança e

cuidar  da  saúde,  também  não.  Mas  há  dinheiro  para  propaganda,  campanha  do

Aécio, amigos, Luciano Huck e Fasano. Para os amigos do rei não falta dinheiro. Para

criança pobre, estudante, saúde e segurança, deixa pra lá, pois isso é bobagem. A D.

Andréa resolve com a propaganda - aliás, na propaganda, Minas vai bem. Isso é o

que interessa não ao governo, mas ao projeto de campanha do Senador.

O Deputado Ulysses Gomes (em aparte)* -  Deputado Sávio Souza Cruz,  nosso

Líder do Bloco Minas sem Censura, recém-criado, renovado e reanimado. Iniciamos

esta legislatura com a importante composição do Bloco PT-PMDB-PRB-PCdoB. Hoje

retomamos essa articulação política  importante para esta Casa,  assim  como para

debater Minas Gerais -  como V. Exa.  muito bem disse, uma Minas real,  diferente

desta Minas midiática e controlada não por um governo, mas por um projeto de uma

pessoa que faz com que este governo trabalhe, única e exclusivamente, com esta

perspectiva:  falta  de  investimento  e  de  prioridade  na  educação.  Basta  visitar  as

escolas estaduais do nosso Estado e conversar com uma professora ou um pai ou

uma mãe de um aluno para saber da carência no atendimento e na valorização dos

profissionais,  assim  como  da  falta  de  investimento  na  infraestrutura  da  nossa

educação. Por que não avaliar a questão da saúde e da falta total de investimentos?
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Só o déficit da falta de investimento do mínimo constitucional em Minas Gerais nos

últimos 10 anos beira R$8.000.000.000,00. O Estado tem uma dívida com o povo

mineiro na área da saúde.

Nobre Líder, devemos tratar aqui do problema pelo qual passamos - de segurança

pública e de falta de efetivo. Além disso, do grande problema nas cidades fronteiriças

de  cada  região  do  nosso  Estado,  que  não  têm  atendimento  de  segurança.

Poderíamos acrescentar aqui um outro problema, avaliando-o como sendo de cada

cidadão  quando  é  atendido  pela  Copasa.  Quantas  reivindicações  e  reclamações

existem? A Cemig tem a energia mais cara do Brasil. Quanto a essa ação importante

do  governo  da  Presidenta  Dilma,  infelizmente  o  Estado  de  Minas  Gerais  não

participou do acordo, retirando a possibilidade de pessoas e empresas obterem um

grande desconto, que poderia chegar a 40%.

Só para encerrar, Sr. Presidente: a Cemig agora está reajustando além do desconto

que o governo federal estava dando.

Finalizando, temos um grande trabalho coletivo a realizar. Como Líder da Minoria,

tenho certeza de que, nessa nova composição, estaremos de mãos dadas a favor de

Minas  Gerais  para,  em  primeiro  lugar,  mostrar  aos  mineiros  o  que  acontece  no

Estado; e, em segundo, juntos construirmos um grande palanque de um projeto novo

e revigorante para o nosso Estado de Minas Gerais.

Nobre  Deputado,  sucesso nessa nova liderança.  Estaremos  juntos  nesse árduo

trabalho de construirmos um projeto novo para Minas.

O Deputado Sávio Souza Cruz* -  Agradeço à Presidência esses instantes finais

além do nosso prazo. Peço apenas tolerância para agradecer ao Deputado Ulysses

Gomes o aparte. Além disso, quero registrar que, sobretudo, com a participação de V.

Exa., não temos dúvida de que a nossa missão será mais leve e iremos, sim, libertar

Minas dos grilhões da censura, da tutela, do amortecimento das instituições e da

transformação da administração do nosso Estado num comitê eleitoral.

Sr. Presidente, agradeço a V. Exa. e a todos. Viva o Bloco Minas sem Censura!

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente -  Com a palavra, o Deputado Adalclever Lopes.

O Deputado Adalclever Lopes - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados,
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é uma honra ouvir  hoje, na Assembleia Legislativa, o nosso atual Líder, Deputado

Sávio Souza Cruz. Em nome da Bancada do PMDB, que me honrou por quatro vezes

fazendo-me Líder,  quero  parabenizar  o  PMDB, o  PRB e o PT.  Hoje,  com toda a

Bancada do PMDB, gostaria de agradecer a todos a confiança e o carinho e dizer,

Deputado Sávio Souza Cruz, que tenho certeza de que V. Exa., com sua Liderança,

vai honrar cada voto de cada peemedebista, em cada lugar de Minas Gerais. Tenho

certeza  de  que  vamos  conseguir,  apesar  da  censura  e  de  toda  opressão  que  a

Assembleia Legislativa e a mídia mineira vivenciam. O povo de Minas não consegue

ver a verdade porque as propagandas de Minas... Está virando até bordão, Deputado

Sávio Souza Cruz. Encontro pessoas na rua, e elas dizem que queriam morar nas

propagandas de Minas. Todos dizem: “Adalclever, eu queria morar naquela maravilha,

queria morar naquilo que mostram na televisão. Que pena que na porta da minha

casa tem assalto todo dia!”. As mães do Belvedere não têm tranquilidade de ir buscar

os filhos na hora do almoço porque estão sendo vítimas de sequestro-relâmpago. O

“crack” se espalhou em todos os lugares. A polícia está fraca, tanto a Civil quanto a

Militar. A segurança pública virou um caos, a saúde está um caos, mas a propaganda

de Minas está uma beleza. A propaganda da segurança é a melhor do mundo. Nas

propagandas de Minas é onde o  povo de Minas queria morar,  Deputado Rogério

Correia, ou seja, na ilusão, na ilha da fantasia, criada por quem não mora aqui. Ele

coloca o que quer na propaganda e viaja para outro lado.

Então,  quero  dizer  que me sinto  um  Deputado realizado.  Vejo  esse bloco com

vontade de dar nova opção para Minas, de mudar. Tenho certeza de que a maioria

dos parlamentares presentes queriam ter a coragem de participar do bloco. Sei que

há pressão, mas todos queriam ter a liberdade de apresentar um novo projeto, uma

nova proposta para seu Município, para sua região e principalmente para o Estado de

Minas Gerais. É muito difícil acordar quem está dormindo, Deputado Rogério Correia,

mas acordar quem finge que está dormindo é impossível. Hoje, conversando com os

colegas,  notamos  que  há  insatisfação  geral.  Parece  que  o  nosso  bloco  virou

satisfação de todos, mesmo os que não podem falar na base torcem para que o bloco

mostre a verdade do Estado de Minas Gerais.

O Deputado Rogério Correia (em aparte) - Deputado Adalclever, em primeiro lugar
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gostaria de parabenizar V. Exa., que hoje deixa a Liderança do PMDB, e o Deputado

Paulo Guedes, que deixa a Liderança do PT. Como Líderes de bancada, fazem-no

em nome de um projeto maior, do Bloco Minas sem Censura e da união dos nossos

partidos: o PT, o PMDB, o PRB e, esperamos, o PCdoB, ou seja, reativar o bloco de

23 Deputados, do qual também tive a honra de ser o primeiro Líder. Hoje elegemos o

Deputado Sávio Souza Cruz para dar continuação a esse Bloco, que, tenho certeza,

assim o fará com brilhantismo e o reconhecimento que tem de todos nós.

Concordo com V. Exa., o projeto do PSDB e de seus aliados em Minas exauriu. É

um projeto em fase terminal,  e  assim está porque,  do  ponto  de  vista econômico,

demonstrou que o choque de gestão e o déficit zero já não podem ser colocados em

prática em Minas, a não ser com a fome e a desgraça do povo mineiro. O choque de

gestão e o déficit zero levaram Minas Gerais a ser o 2º Estado mais endividado do

País.  Ao mesmo tempo,  fizeram com que Minas  Gerais  não conseguisse sequer,

através do governo Anastasia - como também não o fez o governo Aécio Neves -,

aplicar o mínimo constitucional na educação e na saúde. Esse projeto, portanto, está

exaurido, pois tem como símbolo não permitir  que uma professora se alimente na

escola com seus alunos.  Aliás,  abro  um parêntese para dizer  que apresentei  um

projeto de lei para mostrar o óbvio: que o Estado complemente os recursos para não

deixar  uma  professora  com  fome  dentro  da  escola.  Sei  que  esse  projeto  será

abraçado pelo Bloco Minas sem Censura.

Deputado Adalclever, parabenizo V. Exa. e o retorno do Bloco Minas sem Censura,

porque,  novamente,  uniremos  uma Oposição institucional  forte,  responsável  como

sempre e ligada a um projeto nacional do ex-Presidente Lula e agora da Presidenta

Dilma à luta popular, à luta dos movimentos sociais que anunciam também grande

jornada dos servidores públicos, dos sem-terras, dos professores, dos médicos, dos

agentes  da  saúde  e  dos  servidores  da  segurança  pública  contra  esse  projeto

neoliberal,  nefasto  em  Minas  Gerais.  A existência  do  Bloco  Minas  sem  Censura

novamente é para Minas Gerais um sopro de esperança que se transformará - espero

-  num  projeto  alternativo  do  campo  popular  de  nosso  país  e  de  Minas  Gerais.

Parabéns, Deputado.

O Deputado Adalclever Lopes - Muito obrigado, Deputado Rogério Correia.
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O Deputado Cabo Júlio (em aparte)* - Deputado Adalclever, neste momento, em

que V. Exa. deixa a liderança do PMDB, queria dizer que, no tempo em que estive

aqui, senti-me muito bem representado por V. Exa.

O Deputado Adalclever Lopes - Muito obrigado.

O Deputado Cabo Júlio (em aparte)* - V. Exa. foi um Líder realmente líder, e há uma

diferença entre chefia e liderança. V. Exa. foi um Líder que sempre ouviu todos os

Deputados e trabalhou as discordâncias que, porventura, existiam em uma bancada,

e é natural que haja numa democracia. Ao mesmo tempo que fico alegre com essa

composição,  fico  triste  pela  saída  de  V.  Exa.  da  Liderança  do  PMDB,  mas,

regimentalmente, quando dois ou três partidos se unem, passam a formar uma nova

figura, ou seja, o bloco figura-se como partido.

Quero  dar  repercussão  bem  rapidamente,  pois  meus  colegas  querem  falar,

Deputado Sávio, à propaganda do PMDB na televisão, que faz um paralelo entre a

Minas  Gerais  da  realidade  e  a  Minas  Gerais  dos  programas  de  televisão.  Na

propaganda do governo, vimos que agora, na segurança pública, cada Município, ou

melhor, cada comarca tem um Delegado. Queria dar uma informação aos colegas:

foram nomeados 420 novos Delegados. Agora um dado que as pessoas não falam é

que, no primeiro mês, dos 420 nomeados - e é um concurso difícil,  em que uma

pessoa precisa estudar, no mínimo, dois anos para passar -, 18 pediram exoneração.

Quando  chegaram  na  sua  comarca,  disseram:  “Vou  trabalhar  aqui?!  Com  essa

estrutura?!  Desse jeito?!”.  Iam num carro e voltavam no outro.  Esse é o primeiro

ponto.

O segundo é que nomearam um Delegado para uma comarca. O Delegado não é

super-homem, não trabalha 24 horas por dia, só trabalhava oito horas. Por 16 horas,

a comarca continuava sem Delegado, sendo obrigados os colegas policiais militares a

se deslocarem 100km, 150km, 200km e até quase 300km, entre ir e vir, para encerrar

um caso.

Termino dizendo, Deputado Sávio, Deputado Rogério e Deputado Adalclever, que

eu também queria morar na Minas Gerais das propagandas.

O Deputado Adalclever Lopes - Muito obrigado pelo carinho, Deputado Cabo Júlio.

Queria deixar bem claro que os policiais militares e civis estão trabalhando muito.
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Eles têm uma carga de trabalho grande. O problema é que nomearam Delegados,

mas eles não têm equipe.

Deputado Sargento Rodrigues e Deputado Cabo Júlio,  hoje os Delegados estão

trabalhando em excesso e com uma equipe pequena. Hoje um Delegado responde

por... Se você tiver um problema em Nova Lima, você tem de ir lá em Vespasiano

registrar a ocorrência, porque não há Delegado. Há somente um plantão na Região

Metropolitana. É um arraso, é uma vergonha a forma como a segurança pública está

em Minas.

Quero agradecer ao Deputado Cabo Júlio o carinho. Tenho a certeza de que levarei

sempre  para  casa o  orgulho  de ter  liderado uma bancada tão  nobre  como a  do

PMDB, ao lado desse companheiro,  grande parceiro  e amigo,  que é o Deputado

Paulo Guedes, que agora também assume outro posto.

Nós estávamos na Liderança e agora vamos para a trincheira,  com V.  Exa.  no

comando do nosso Bloco. Deixo claro, Deputado Sávio Souza Cruz, que é com muito

orgulho, com muito vigor e com muita honra que viro hoje um soldado de infantaria.

Quero estar na primeira linha para mostrar uma nova proposta para Minas Gerais.

O Deputado Paulo Guedes (em aparte)* - Obrigado, Deputado Adalclever. Quero

parabenizá-lo pelo período em que esteve na Liderança do PMDB, quando eu estive

na Liderança do PT, e sempre mantivemos uma sintonia de pensamento nesta Casa.

Ao formarmos o Bloco, V. Exa. deixa a Liderança do PMDB e eu estou deixando a

Liderança do PT,  e  estamos passando a  Liderança do Bloco ao nosso grande e

experiente Deputado Sávio Souza Cruz. Estou indo para a Liderança da Minoria, que

é a Liderança da Oposição nesta Casa. Adalclever Lopes, tenha a certeza de que

juntos - eu, você, o Sávio e toda a nossa bancada do PT-PMDB-PCdo-PRB - vamos

entrar em uma sintonia perfeita para tirar essa máscara - que o ex-Governador Aécio

usava e agora o Goverador Anastasia usa - da propaganda enganosa no Estado.

Deputado Adalclever, V. Exa. tocou em um ponto fundamental, que é a segurança

pública. Acabei de receber um ofício do advogado Diogo Emanuel Domingos e da

servidora  pública  Antônia  de  Lourdes  Teixeira,  de  Rio  Pardo  de  Minas,  em  que

relatam o desaparecimento de uma criança de oito anos, Emilly Ferrari, há mais de 30

dias naquela cidade. O caso demorou a ser investigado porque não havia Delegado
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na  cidade.  O  Delegado  de  Rio  Pardo  de  Minas,  uma  cidade  centenária,  estava

servindo a Taiobeiras, além de responder por mais quatro cidades. Essa é a verdade

que contraria a propaganda oficial com artistas globais, pagos com muito recurso do

povo mineiro. Se o governo investisse na segurança o que gasta em publicidade,

talvez não tivéssemos problemas tão graves como esse que está acontecendo em

Rio Pardo de Minas, em que uma criança está desaparecida há mais de 30 dias sem

nenhuma explicação, e não havia delegado na cidade para apurar o caso.

Essa é a verdadeira realidade de Minas Gerais, que está muito longe da Minas da

fantasia,  da  propaganda  partidária,  como foi  muito  bem exposto  por  V.  Exas.  do

PMDB e  agora  no  pronunciamento  de  V.  Exa.  nesta  Casa.  Parabéns,  Deputado

Adalclever.

O Deputado Adalclever Lopes - Obrigado, querido amigo e meu Líder de Minoria, e

agora meu Líder Paulo Guedes. Concedo aparte ao novo Líder da querida Bancada

do PMDB-PT-PRB, Deputado Sávio Souza Cruz.

O Deputado Sávio Souza Cruz (em aparte)* - Quero aproveitar os instantes finais

do seu pronunciamento para lhe render uma homenagem publicamente, não só no

exercício mais uma vez destacado da liderança da nossa bancada, mas também na

articulação da recriação do Bloco Minas sem Censura.  A atuação parlamentar  do

Deputado Adalclever  Lopes,  por  si  só,  é um  atestado de que a  liderança real,  a

liderança verdadeira se exerce independentemente de se estar no posto formalmente

indicado. V. Exa., independentemente do posto que estiver ocupando, sempre estará

no PMDB, no Bloco Minas sem Censura, sendo referência e exercendo a sua sempre

competente liderança. Fica assim registrada publicamente a minha homenagem ao

Deputado Adalclever Lopes.

O  Deputado  Adalclever  Lopes  -  Muito  obrigado.  E  agradeço  ao  nosso  querido

Presidente,  Deputado  José  Henrique,  também  membro  da  nossa  bancada,  pela

gentileza e pela tolerância conosco. Muito obrigado a todos, e que Deus nos abençoe

nessa caminhada do nosso bloco até a vitória.

* - Sem revisão do orador.

Questão de Ordem

O  Deputado  Lafayette  de  Andrada  -  Sr.  Presidente,  sugiro  a  suspensão  dos
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trabalhos por 1 minuto, para entendimentos.

Suspensão da Reunião

O Sr.  Presidente  -  A Presidência  vai  suspender  a  reunião  por  4  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.

Questão de Ordem

O  Deputado  Bosco  -  Presidente,  houve  um  acordo,  um  entendimento  com  as

bancadas.  Eu  seria  o  segundo  orador  inscrito,  o  próximo  orador  a  fazer  uso  da

palavra. Como todos abriram mão de sua fala, também estou abrindo mão e deixando

para fazer meu pronunciamento na reunião de amanhã.

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.

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  4.907/2013,  da

Comissão de Administração Pública, e 4.908 e 4.909/2013, da Comissão de Meio

Ambiente. 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 Educação - aprovação, na 9ª Reunião Ordinária,

em 29/5/2013, do Projeto de Lei nº 3.974/2013, do Governador do Estado, e dos

Requerimentos nºs 4.705, 4.706 e 4.781/2013, do Deputado Anselmo José Domingos;

e de Saúde - aprovação, na 17ª Reunião Extraordinária, em 4/6/2013, do Projeto de

Lei nº 3.946/2013, do Deputado Luiz Humberto Carneiro, e dos Requerimentos nºs
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4.602/2013, da Deputada Ana Maria Resende, 4.721 e 4.724/2013, da Comissão de

Participação  Popular,  e  4.798/2013,  do  Deputado  Carlos  Mosconi;  pelo  Bloco

composto pelo PT, PMDB e PRB - informando que a denominação do mencionado

Bloco passa a ser “Bloco Minas sem Censura”; e pelos Deputados Sávio Souza Cruz

(2) - informando sua indicação para Líder do Bloco Minas sem Censura e indicando

os  Deputados  Rogério  Correia,  Pompílio  Canavez,  Vanderlei  Miranda  e  Gilberto

Abramo e a Deputada Maria Tereza Lara para Vice-Líderes do referido Bloco; e Paulo

Guedes - informando sua indicação para Líder da Minoria (Ciente. Publique-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 Sargento Rodrigues em

que  solicita  a  inversão  da  pauta  desta  reunião  de  modo  que  o  Projeto  de  Lei

Complementar nº 34/2013 seja apreciado antes do Projeto de Lei Complementar nº

33/2012. 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 4.041/2013, do Governador do Estado,

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.  A Comissão de Justiça conclui pela

constitucionalidade  do projeto.  A Comissão de  Fiscalização  Financeira  opina  pela

aprovação do projeto com a Emenda nº 1, que apresenta. Vem à Mesa requerimento

do Deputado Lafayette de Andrada em que solicita o adiamento da votação do Projeto

de Lei nº 4.041/2013. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados

que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Votação, 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 Financeira opina pela



285
____________________________________________________________________________

aprovação do projeto na forma do vencido em 1º turno. 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  à  votação pelo

processo eletrônico, a Presidência solicita às Deputadas e aos Deputados que ainda

não registraram sua presença no painel, que façam o registro biométrico no terminal

e, em seguida, registrem seu voto. Em votação, o projeto.

- Procede-se à votação por meio do painel eletrônico.

O Sr.  Presidente -  Tendo em vista a ocorrência de falha no painel  eletrônico,  a

Presidência  torna  a  votação  sem  efeito.  A Presidência  vai  renovar  a  votação  do

projeto. Em votação, o projeto.

- Registram “sim” os Deputados e as Deputadas:

Adalclever  Lopes  -  Almir  Paraca  -  Anselmo  José  Domingos  -  Antonio  Lerin  -

Bonifácio Mourão -  Bosco -  Braulio  Braz -  Cabo Júlio  -  Carlos  Henrique -  Carlos

Mosconi - Carlos Pimenta - Celinho do Sinttrocel - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo -

Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Elismar Prado - Gilberto

Abramo - Glaycon Franco - Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio

Franco - Ivair Nogueira - João Leite - Juarez Távora - Juninho Araújo - Lafayette de

Andrada - Liza Prado - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara -

Mário Henrique Caixa - Marques Abreu - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Pompílio

Canavez  -  Rogério  Correia  -  Romel  Anízio  -  Rômulo  Viegas  -  Rosângela  Reis  -

Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago

Ulisses - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 49 Deputados. Não houve voto contrário. Está,

portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei Complementar nº 34/2012 na forma

do vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Votação, em 2º 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, que 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 Fiscalização Financeira opina pela

aprovação do projeto na forma do vencido em 1º turno, com a Emenda nº 1, que
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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  à  votação  pelo  processo  eletrônico,  a  Presidência  solicita  às

Deputadas e aos Deputados que ainda não registraram sua presença no painel, que

façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,  registrem  seu  voto. Em

votação, o projeto, salvo emenda.

- Registram “sim” os Deputados e as Deputadas :

Adalclever  Lopes  -  Almir  Paraca  -  Anselmo  José  Domingos  -  Antonio  Lerin  -

Bonifácio Mourão -  Bosco -  Braulio  Braz -  Cabo Júlio  -  Carlos  Henrique -  Carlos

Mosconi - Carlos Pimenta - Celinho do Sinttrocel - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo -

Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Elismar Prado - Gilberto

Abramo - Glaycon Franco - Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio

Franco - Ivair Nogueira - João Leite - Juarez Távora - Juninho Araújo - Lafayette de

Andrada - Liza Prado - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara -

Mário Henrique Caixa - Marques Abreu - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Pompílio

Canavez  -  Rogério  Correia  -  Romel  Anízio  -  Rômulo  Viegas  -  Rosângela  Reis  -

Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago

Ulisses - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda.

O Sr.  Presidente -  Votaram “sim” 49 Deputados. Não houve voto contrário.  Está

aprovado o projeto, salvo emenda. Em votação, a Emenda nº 1.

- Registram “sim” os Deputados e as Deputadas :

Adalclever  Lopes  -  Almir  Paraca  -  Anselmo  José  Domingos  -  Antonio  Lerin  -

Bonifácio  Mourão -  Bosco -  Braulio  Braz -  Cabo Júlio  -  Carlos  Mosconi  -  Carlos

Pimenta - Celinho do Sinttrocel - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Doutor Wilson

Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Elismar Prado - Gilberto Abramo - Gustavo

Valadares - Hélio Gomes - Inácio Franco - Ivair Nogueira - João Leite - Juarez Távora

-  Juninho  Araújo  -  Lafayette  de  Andrada -  Leonardo  Moreira  -  Liza  Prado -  Luiz

Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Mário Henrique Caixa - Marques Abreu - Paulo

Guedes - Pinduca Ferreira - Pompílio Canavez - Rogério Correia - Romel Anízio -

Rômulo  Viegas  -  Rosângela  Reis  -  Sargento  Rodrigues  -  Sávio  Souza  Cruz  -

Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes.
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O Sr.  Presidente -  Votaram “sim” 45 Deputados. Não houve voto contrário.  Está

aprovada a Emenda nº 1. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei

Complementar nº 33/2012 na forma do vencido em 1º turno, com a Emenda nº 1. À

Comissão de Redação.

Votação, 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 Gustavo

Valadares em que solicita o adiamento da votação do Projeto de Lei nº 767/2011. 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  3.587/2012,  do Procurador-Geral  de

Justiça, que dispõe sobre a criação de cargos no âmbito do Ministério Público do

Estado de Minas Gerais. A Comissão de Justiça concluiu pela constitucionalidade do

projeto. A Comissão de Administração Pública opinou pela aprovação do projeto na

forma do Substitutivo nº 1, que apresentou. A Comissão de Fiscalização Financeira

opinou pela aprovação do projeto e pela rejeição do Substitutivo nº 1, da Comissão de

Administração  Pública.  Emendado  em  Plenário,  voltou  o  projeto  à  Comissão  de

Fiscalização Financeira que opina pela rejeição das Emendas nºs 1 a 8.

- Vem à Mesa:

ACORDO DE LÍDERES

A totalidade dos Líderes com assento nesta Casa acordam seja retirado da pauta

desta reunião o Projeto de Lei nº 3.587/2012.

Sala das Reuniões, 4 de junho de 2013.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A Presidência acolhe o acordo e determina o seu cumprimento.

Mesa da Assembleia, 4 de junho de 2013.

José Henrique, 1º Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

O  Sr.  Presidente  -  Votação,  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 concluiu pela constitucionalidade do projeto na
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forma do Substitutivo nº 1, que apresentou. A Comissão de Fiscalização Financeira

opinou pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de

Justiça.  Emendado  em  plenário,  voltou  o  projeto  à  Comissão  de  Fiscalização

Financeira que opina pela rejeição das Emendas nºs 1 a 5. Vem à Mesa requerimento

do Deputado Paulo Guedes em que solicita a votação destacada da Emenda nº 4. A

Presidência defere o requerimento, de conformidade com o inciso XVII do art. 232 do

Regimento Interno. Em votação, o Substitutivo nº 1, salvo emendas e destaque. As

Deputadas  e  os  Deputados  que o  aprovam  permaneçam como se  encontram.  (-

Pausa)  Aprovado.  Em  votação,  as  Emendas  nºs  1  a  3  e  5.  As  Deputadas  e  os

Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa) Rejeitadas.

Em  votação,  a  Emenda  nº  4.  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 3.893/2013 na forma do Substitutivo nº 1. À Comissão de

Fiscalização Financeira.

Discussão, em 2º turno, do 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. As Comissões de Combate

ao Crack e de Esporte opinam pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1º

turno. Com a palavra, para discutir, o Deputado Vanderlei Miranda.

O Deputado Vanderlei Miranda* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,

venho a esta tribuna para discutir esse projeto conhecido como Lei Geral da Copa.

Mas quero destacar um ponto dele e, ao mesmo tempo, sugerir que, em função

desse destaque, o nome do projeto da Lei Geral da Copa passe a ser Lei Geral do

Copo,  que  trate  da  venda  de  bebida  alcoólica  nos  estádios  em  Minas  Gerais,

especificamente no Estádio Governador Magalhães Pinto, o nosso Mineirão. Por uma

exigência da Fifa, agora nesta Casa está para ser votado e aprovado um projeto de

lei que também foi discutido nesta manhã na reunião extraordinária da Comissão de

Prevenção e Combate ao Uso do Crack e Outras Drogas, presidida por mim, com a

Comissão de Comissão de Esporte, brilhantemente presidida pelo Deputado Marques

Abreu. Lá fizemos, ainda que de forma meio atropelada, uma discussão do relatório

apresentado e do projeto como um todo.
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Acredito  que  o  projeto  na  sua  totalidade  seja  importante  para  organizar  um

processo, mas, ao incluirmos nesse projeto a liberação da venda de bebida alcoólica

no Mineirão, creio, Sr. Presidente, que estamos diante de um grande retrocesso, por

razões  óbvias.  Não  temos  uma lei  que  proíba  a  venda  e  o  consumo de  bebida

alcoólica nos estádios, mas temos um acordo, um termo de ajustamento pelo qual, há

muito  tempo,  não se vende e não se consome bebida  alcoólica nos estádios  em

Minas Gerais, especialmente no Mineirão. Está provado por A mais B que, desde que

cessou o consumo de bebida alcoólica no estádio,  o índice de violência diminuiu,

Deputado  Elismar  Prado.  Então,  pudemos  ver  com  muita  alegria  as  famílias,  em

especial as crianças, retornando ao campo de futebol, porque a violência diminuiu e a

tendência é diminuir mais ainda.

Também foi colocado na discussão da comissão desta manhã, Sr. Presidente, que,

na verdade, o que estávamos fazendo era cumprindo um acordo que o Presidente

Lula  tinha  feito  com  a  Fifa  há  oito  anos.  Pedi  vênia  aos  meus  companheiros

parlamentares na reunião das comissões para dizer que, se houve um acordo oito

anos atrás, esta Casa não foi chamada. Pelo menos não tenho conhecimento de que

esta e outras casas legislativas estaduais tenham sido chamadas para discutir esse

acordo da liberação da bebida nos estádios, Deputado Bosco. Muito bem, se não

fomos chamados para discutir um acordo, partimos do princípio de que não estamos

sujeitos a ele. Para não ficar só nisso, sabe o que aconteceu? O governo federal

transferiu aos Estados decidir, ou seja, legislar sobre a questão. Então, chegou às

nossas mãos o projeto em tela,  conhecido como Lei  Geral da Copa, que,  em se

tratando da questão da bebida, me permito agora mudá-lo para Lei Geral do Copo,

para contestar e protestar, porque isso nos faz regredir no que já avançamos.

Ora, como Presidente da Comissão de Prevenção e Combate ao Uso do Crack e

Outras Drogas - e é nessas outras drogas que está o álcool -, não posso me calar.

Tenho  responsabilidade  com  aqueles  que  estão  agora  acompanhando  pela  TV

Assembleia essa discussão, com as famílias da minha cidade e do meu Estado, com

aqueles enlutados, com aqueles que estão hoje chorando a perda de entes queridos

por causa do uso da bebida e da combinação demoníaca, diabólica, desastrosa de

álcool e volante.
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Não posso me calar vendo um projeto desse chegando à Casa e a Casa ter de se

ajoelhar diante de uma exigência da Fifa aprovando a liberação da venda de bebida

alcoólica nos estádios.  Deputado João Leite,  V.  Exa.  também é um defensor  dos

mesmos princípios e ideias que eu. Os nossos estádios hoje não têm mais o fosso, o

que é uma maravilha, porque se entende que agora temos uma torcida civilizada,

ordeira, respeitosa, que não invadirá o campo. A Fifa, por sua vez, não permite a

presença  da  ostensividade  policial  nos  estádios.  Então,  começaram  a  preparar

pessoas para ficar entre as cadeiras e o gramado - elas estão a mais ou menos 10m

uma da  outra.  Acredito  que  qualquer  pessoa  de  bom  senso  concordará  comigo:

imagine uma torcida apaixonada, inflamada e, mais do que isso, inflamável, porque,

uma  vez  tendo  bebido,  perde-se  o  controle  de  muitas  coisas.  Haverá  de  fato

segurança e controle para que essa torcida, tendo feito uso de bebida alcoólica, não

invada os campos de futebol? Fica essa pergunta, que precisa de resposta.

Na  questão  da  segurança  isso  é  importantíssimo.  É  preciso  analisar  com

responsabilidade a liberação da venda de bebida nos estádios. E não só por isso.

Hoje  sabemos  que  existe  uma  fiscalização  não  muito  eficiente,  mas  que  tem

mostrado bons resultados em relação a bares e restaurantes. Hoje temos equipes

para fiscalizar motoristas que saem embriagados ou com nível de álcool superior ao

permitido, porque a tolerância é zero, mas não é tão zero quanto parece. Descobriu-

se  que  os  manobristas  estavam  dando  uma  de  espertos,  pegando  os  carros  e

entregando-os aos motoristas depois do local da “blitz”. Como já se detectou isso,

hoje há cerco também em relação aos manobristas.

O cidadão que vai ao estádio hoje com certeza não usará transporte público para o

Mineirão, por exemplo. Não temos transporte que seja capaz de atender a demanda.

A maioria irá, com certeza, em seu próprio carro. Lá, Deputado Juninho Araújo, esses

torcedores farão uso de bebida. Ao sair, pegarão os seus veículos. Pergunto: haverá

a mesma rigidez e responsabilidade de colocarem “blitz” no entorno do estádio para

fiscalizar os que sairão embriagados e pegarão o volante de seus carros? Isso está

previsto  no  projeto  de  lei?  Sei  que na proposição  está  previsto  que  haverá  uma

grande  campanha  educativa  por  parte  do  governo  falando  dos  malefícios  e  dos

perigos do uso da bebida, mas não vi no projeto que haverá também nessa cartilha



291
____________________________________________________________________________

ou nesse material  de  publicidade  um  alerta  em  relação ao crime que se  comete

quando combinada a alcoolemia com o volante. Fica também esta pergunta: como

fiscalizaremos  isso?  Haverá  número  suficiente  de  pessoas  para  fazer  essa

fiscalização? Precisamos de uma resposta.

Daqui a pouco o Sr. Presidente vai ler um pedido de destaque que faço, exatamente

do art. 7º do projeto, que trata da questão da venda e do consumo da bebida por

ocasião da Copa das Confederações e da Copa do Mundo. Gostaria de fazer um

apelo a meus colegas Deputados e minhas colegas Deputadas: votemos contra a

liberação do uso, da venda e do consumo de bebida alcoólica no Mineirão. Esta Casa

só tem a ganhar, Deputado Doutor Wilson, se votarmos contra, só tem a ganhar.

Faço uma pergunta: se não venderem bebida alcoólica, a Fifa deixará de realizar os

jogos? Acredito que não, porque senão se entenderia que o mais importante e o que

está em jogo não é a diversão, não é o “fair play”, não é o jogo, não é a Copa das

Confederações,  não  é  a  Copa  do  Mundo,  mas  sim  a  liberação  da  venda  e  do

consumo de bebida alcoólica.  Então,  não podemos entender  e admitir  que a Fifa

cancele um jogo no Mineirão por não haver venda de bebida alcoólica. Já que foi

transferida do governo federal para os governos estaduais, para as casas legislativas

estaduais  a  responsabilidade  de  votarmos  e  de  regularizarmos  essa  questão

pendente,  cabe  a  esta  Casa  legislá-la.  E  já  que  temos  em  nossas  mãos  a

responsabilidade, Deputado Carlos Henrique, acho que podemos fazer isso de forma

lúcida, consciente e inteligente votando contra a venda de bebida alcoólica no Estádio

Governador Magalhães Pinto, o nosso popular Mineirão. Creio que assim todos nós

ganhamos. V. Exa., Deputado João Vítor, milita no meio do esporte e já está escalado

para  trabalhar  nesses  dois  grandes  eventos,  assim  como  os  Deputados  Mário

Henrique Caixa e Marques Abreu. Estou falando dos escalados para trabalhar nos

eventos, já que o Marques está escalado por antecedência porque já trabalha nesta

Casa lutando em prol dos projetos que aqui chegam.

Acredito, Deputado Marques, que está nas nossas mãos, se quisermos de fato dar

uma grande contribuição à nossa sociedade. Não tenho nada contra quem gosta e

quer beber a sua cerveja, eu somente sou a favor da vida e da segurança. Apenas

isso. Não estou aqui fazendo um discurso em cima de um projeto ou de um destaque
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de um projeto porque sou contra os que fazem uso de cerveja. Tenho a meu favor,

nessa defesa, o fato de ter havido uma redução da violência desde que pararam de

consumir bebidas alcoólicas nos estádios.

Temos trabalhado muito e não quero ficar com a sensação de que estou enxugando

gelo. Hoje estou presidindo uma comissão com a qual estamos começando a viajar

pelo  Estado.  Meu  Deus,  estamos  diante  de  um  flagelo.  Entre  as  drogas  mais

consumidas neste país temos duas em destaque. Alguns pensam que o “crack” é a

droga mais consumida neste país. O “crack” perde para a bebida alcoólica. A droga

mais consumida no País é a bebida alcoólica. Portanto, quero crer, Deputado Inácio

Franco e Deputado Hely Tarqüínio, que está nas nossas mãos a decisão. Acredito

que a Fifa não vai cancelar nenhum jogo, seja da Copa das Confederações, seja da

Copa do Mundo, por não haver venda de bebida alcoólica nos estádios.

Agora,  a  quem atende a liberação da venda de bebida alcoólica  nos  estádios?

Apenas ao cartel produtor, da cerveja principalmente, que é um cartel poderosíssimo,

que  reúne fábricas  no  mundo inteiro,  que  põe  nos  cofres  hoje  dessas  entidades

bilhões  e bilhões  de reais,  de  dólares e  de  euros.  O  cartel  da  cerveja  hoje  está

presente  em  todos  os  continentes  e  faz  valer  o  poderio  econômico  que  tem.  É

lamentável perceber que o poderio econômico se sobrepõe ao valor maior, que é a

vida.

O Deputado João Vítor Xavier (em aparte)* - Agradeço o aparte.

Já tive a oportunidade de me manifestar,  na semana passada, a respeito desse

assunto. Acho que, acima de tudo, estamos ferindo a soberania nacional. A Lei Geral

da Copa do Mundo nada mais é que um atropelo à democracia brasileira, às nossas

instituições,  aos  governos  federal,  estadual  e  municipal,  às  casas  legislativas.  Já

disse na semana passada, e repito hoje, que o nosso país está de cócoras para a

Fifa. O Presidente daquela instituição, Joseph Blatter, deveria assumir o controle do

Brasil  de  uma vez.  Essa entidade,  que é  de  direito  privado,  que gera  lucro,  que

remunera  -  e  muito  bem  -  os  seus  dirigentes,  que  tem  práticas  muito  pouco

transparentes, que tem a sua associação com inúmeras denúncias de corrupção, está

mandando no nosso país, Deputado.

Infelizmente estamos vendo a luta de muitos durante anos sendo rasgada no Brasil.
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Rasgamos o direito do estudante brasileiro na Lei Geral da Copa. Quantos e quantos

militantes  secundaristas, universitários,  lutaram durante anos pelo direito  da meia-

entrada no Brasil? A Fifa está rasgando isso, e estamos assinando embaixo. Quantos

e quantos lutaram pelo fim da bebida nos estádios? Mas a Fifa vem aqui e,  para

atender aos interesses da Budweiser, que é a patrocinadora, rasga isso, e estamos

assinando embaixo.

Já disse aqui que deveríamos pelo menos ter a coerência de uma regra única no

que diz respeito à venda de bebidas alcoólicas. Se se vende na Copa do Mundo para

o alemão, para o francês, para o italiano, para o argentino, para o paraguaio e para o

uruguaio, temos de vender para o seu Zé, do Pindorama; para a D. Maria, do Glória;

para o seu Paulo, do Lourdes; para o seu Antônio, do Sion. Por que o brasileiro não

pode tomar cerveja num dia de Atlético “versus” Cruzeiro, Deputada Maria Tereza

Lara? Por que quem vem de Betim não é digno de tomar um copo de cerveja num

jogo de Atlético “versus” América ou Cruzeiro “versus” América? Por que quem vem

de Paris pode tomar cerveja no Mineirão na Copa do Mundo, mas quem vem de São

José da Lapa não pode tomar cerveja no Mineirão num dia de jogo do Campeonato

Mineiro?

Precisamos ter  regra única!  Ou vale para a Copa do Mundo,  para a Copa das

Confederações e para todas as competições ou não vale para competição nenhuma.

É incoerente  de  nossa parte  dizer  que quem vem do exterior  para  assistir  a  um

evento que vai durar 15 dias no nosso país tem condições de conviver com o álcool

no estádio, mas nós não temos. Estamos dizendo para o mundo, no momento que

aprovamos a bebida alcoólica para a Copa das Confederações, Deputado Vanderlei

Miranda, que o povo brasileiro não tem capacidade de conviver em harmonia com o

esporte e o álcool, mas o estrangeiro tem. Para o estrangeiro tem álcool na Copa das

Confederações e na Copa do Mundo, mas para quem vem de Sabará, de Nova Lima,

de Ribeirão das Neves, de Contagem, a fim de assistir a um jogo do Campeonato

Mineiro, não tem. Isso é, no mínimo, incoerente. Onde está a coerência disso? O

nosso povo é pior que o resto? O que estamos dizendo é isso. Nós não podemos no

dia a dia. Sei que o senhor não faz uso de álcool, mas, se o senhor quiser, Deputado

Vanderlei  Miranda,  tomar  uma cerveja  no Mineirão,  no  seu camarote,  com a sua
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família,  com os seus filhos, com a esposa, não pode. Agora, o Haus não sei das

quantas, que vem de Viena, da Áustria, pode beber o que quiser, porque é melhor

que nós.

Estamos  assinando  um  atestado  de  incompetência  mundial.  Mais  uma  vez  a

síndrome do cachorro vira-lata bate à nossa porta. Somos piores que o mundo inteiro.

Eles podem vir aqui beber, e nós não podemos. Isso não pode acontecer nem na

Copa do Mundo nem no resto. Deputado Vanderlei Miranda, sou a favor de uma regra

única: ou podemos todos a todo momento, ou não podemos ninguém em momento

algum.

E para finalizar o aparte, agradeço a V. Exa. Não consigo conceber como um País

rasga a sua história,  como estamos rasgando quanto à meia-entrada.  Pegaram a

escória dos ingressos da Copa das Confederações, pegaram o resto dos ingressos

da Copa do Mundo e colocaram à disposição dos estudantes. É uma vergonha o que

se está aprovando na Lei Geral da Copa do Mundo a respeito da meia-entrada. É

uma vergonha, tenho vergonha de ser brasileiro, tenho vergonha do que está sendo

aprovado no nosso país na Lei Geral da Copa do Mundo. A Fifa, que é uma entidade

das mais comprometidas do ponto de vista moral, atropelou a democracia do nosso

país. Não votarei nesses dois artigos da Lei Geral da Copa nem quanto à questão da

bebida nem quanto à questão da meia-entrada. Não tenho síndrome de cachorro vira-

lata. Não acho que o povo brasileiro seja pior do que o resto. Não acho que temos de

ser privados durante o ano inteiro para a bebida ser liberada para gringo na Copa do

Mundo.

O Deputado Vanderlei Miranda* - Obrigado, Deputado João Vítor Xavier. Creio que

o aparte de V. Exa. veio em boa hora. Convém destacar a lucidez com que expôs sua

posição, aliás corajosa posição.

Precisamos fazer coro em relação a essa questão. Deputado João Vítor Xavier, no

projeto  há  uma sutileza,  o  art.  7º  fala  de  comidas  e  bebidas.  Ora,  refrigerante é

bebida, água mineral é bebida. Deputada Maria Tereza Lara, aí é que está, coloca-se

alcunha: bebidas. Sr. Presidente Deputado Hely Tarqüínio, em vez do destaque quero

apresentar  uma emenda para que seja suprimida a bebida  alcoólica.  Vou pedir  à

assessoria, ao nosso amigo Carlão, que observe se nesse artigo está claro, se está
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falando bebida alcoólica ou se genericamente bebida. Precisamos deixar claro o tipo

de bebida de que estamos falando, se não está claro em relação a bebida alcoólica,

Deputada Maria Tereza Lara. Essa é uma coisa que precisa ficar clara.

Outra coisa que precisa ficar clara, se estamos falando de bebidas: quais bebidas?

As bebidas não alcoólicas em geral? Ou todas as bebidas? É preciso que isso fique

bem claro porque vai permitir  uma discussão mais adiante, se aprovado da forma

como está, Deputado Rômulo Viegas. Isso pode abrir uma discussão mais adiante, e

poderá até ser objeto de ação fora deste Plenário a aprovação do projeto.

A Deputada Maria Tereza Lara (em aparte)* - Deputado Vanderlei Miranda, serei

breve.  Quero  parabenizá-lo  por  essa discussão e  dizer  que conte  com meu voto

contra bebida alcoólica no campo porque voto em defesa da vida. Não sou contra

bebidas, contra uma cervejinha que as pessoas estiverem tomando. O problema é

virem estrangeiros aqui e beberem, não só eles, mas quem estiver lá. É uma questão

de segurança,  sobretudo no trânsito depois  dos jogos,  como V.  Exa.  disse.  Nada

justifica  a  perda  de  uma  única  vida.  Não  digam  depois  que  não  debatemos  e

discutimos isso nesta Casa. Se isso acontecesse, seríamos omissos. Fizemos um

ciclo  de  debates  na  Comissão  de  Segurança  Pública  para  o  Estado  inteiro.  O

Presidente dessa comissão é o Deputado João Leite, e V. Exa. participou de muitas

discussões. Não concordamos em arriscar a vida do ser humano, que é o maior bem

que temos, o bem civil. Realmente, o dom de Deus é a vida.

É isso  o que está  em debate.  Aliás,  na  Lei  Geral  da  Copa,  no  âmbito federal,

respeitou-se a decisão dos Estados. Em Minas, a nossa posição é contrária à bebida

e não podemos colocar o financeiro em primeiro lugar, porque o que está em jogo aí,

Deputado, não é a bebida -  todo mundo pode beber pelo resto da vida, fora dos

campos; o que está em jogo é o lucro com a bebida dentro dos campos de futebol,

ignorando-se  as  questões  de  segurança,  sobretudo  da  segurança  no  trânsito.

Portanto, somos contra essa liberação. Conte com o nosso voto à sua emenda, para

acabarmos com essa possibilidade da venda de bebida alcoólica durante a Copa.

Orgulho-me de ser brasileira e acho que esse será um momento rico para o Brasil,

mas não podemos deixar que macule esse momento qualquer risco de vida para o

ser humano. Obrigada.
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O Deputado Carlos Henrique (em aparte)*  -  Obrigado, querido amigo, Deputado

Vanderlei Miranda. Hoje fizemos a reconfiguração e a recomposição do Bloco Minas

sem Censura, e quero conclamar os companheiros desse bloco - PT-PMDB-PCdoB-

PRB - para, solidarizando-nos, votarmos, como nosso primeiro ato, favoravelmente

ao seu destaque, derrubando a permissibilidade da bebida alcoólica nos estádios.

Hoje, temos uma nova configuração arquitetônica dos estádios, de forma que há

uma proximidade muito grande entre o torcedor e o atleta, pela facilidade de acesso

do torcedor ao campo de futebol. Portanto, com tudo o que foi dito por V. Exa. e pelo

Deputado João Vítor Xavier, que também o aparteou, é mais do que justificável que

nós, que temos consciência da importância da vida, que temos a obrigatoriedade e a

autoridade para legislar...

O Deputado Vanderlei Miranda* - E a responsabilidade...

O Deputado Carlos Henrique (em aparte)* - Sim, é mais do que justo que nós, que

temos  também  essa  responsabilidade,  legislemos  em  defesa  do  cidadão.  Uma

minoria de pessoas, que vão aos estádios na intenção de fazer baderna e que se

utilizam da bebida alcoólica para isso poderão envergonhar muito o nosso país, o que

justifica  mais  do  que  nunca  que  votemos  contra  o  uso  da  bebida  alcoólica  nos

estádios. Parabéns.

O Deputado Vanderlei Miranda* - Aproveitando os últimos minutos que me restam,

Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras. Deputadas, quero fazer esse apelo mais uma

vez: vamos votar esse projeto de forma responsável. Há nele muita coisa importante,

mas há também essa nocividade que é a liberação da venda de bebida alcoólica nos

estádios. Por essa razão, conclamo a todos. Sei que os senhores são pais e alguns

são avós, como eu; sei que as senhoras são mães e algumas são avós, como a

minha querida esposa Fátima. Portanto faço esse apelo aos senhores, não só em

nome da nossa geração,  mas em nome dos nossos filhos e netos. Obrigado,  Sr.

Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente -  Com a palavra, o Deputado João Vítor Xavier.

O  Deputado  João  Vítor  Xavier*  -  Sr.  Presidente,  nobres  colegas  desta  Casa,

gostaria de destacar mais uma vez a minha preocupação com o precedente histórico
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que está sendo aberto por causa da Copa do Mundo e da Copa das Confederações

em  nosso  país.  Não podemos  perder  a  autonomia  do  nosso  país;  não  podemos

perder a autonomia do nosso Estado nem dos nossos Municípios. O Presidente da

Fifa não pode sair  de Zurique, montar em seu jato particular  de U$60.000.000,00,

descer no Brasil e querer ditar as regras aqui. Estou muito preocupado, Deputado

Anselmo, com o que está acontecendo em nosso país: estamos rasgando conquistas

históricas do nosso povo por causa da Copa do Mundo e da Copa da Confederações.

Quando um país  rasga as suas leis  por  interesses econômicos,  um precedente

histórico dos mais perigosos é aberto, e nós não sabemos aonde isso vai parar. Não

me sinto  à vontade para votar  um  projeto  que libera bebidas  nos  estádios,  se o

cidadão brasileiro não tem esse mesmo direito no dia a dia. Deputado Anselmo José

Domingos, estou apresentando uma emenda a esse projeto, que diz o seguinte: se

puder na Copa das Confederações e na Copa do Mundo ter cerveja no Mineirão, que

tenha nos jogos de Atlético, Cruzeiro, América e Vila Nova. Se não puder isso, que

também não tenha na Copa das Confederações nem na Copa do Mundo. Nós temos

de parar com a nossa síndrome de vira-latas, temos de parar com a nossa síndrome

de cachorro de rua. Não é possível que o povo brasileiro seja pior do que todo o povo

do mundo inteiro. Não é possível que o mexicano, que o argentino, que o italiano, que

o paraguaio, que o boliviano saibam beber no estádio e se comportar com a bebida

alcoólica! E que nós, brasileiros, não saibamos.

Nas  andanças  pelo  mundo,  cobrindo  futebol,  eu  já  vi  imagens  que  me

envergonharam. Já disse aqui no Plenário e quero dizer novamente: estive na Copa

do Mundo da Alemanha. Eu estava na cidade de Nuremberg e assisti a um confronto

entre  ingleses  e  alemães  que  quebrou  a  cidade.  Destruíram  a  praça  milenar  da

cidade  de  Nuremberg.  Estavam  todos  alcoolizados.  Agora,  eles,  aqui,  vão  poder

beber. Quem sai do Barreiro, Deputado Anselmo José Domingos, num dia de jogo

entre Atlético e Cruzeiro, ou Atlético e Caldense, Cruzeiro e Vila Nova, ou América e

Tupi não pode beber. Por que os hooligans, Deputado Celinho do Sinttrocel, podem

beber cerveja em Belo Horizonte e o torcedor que é do Vale do Aço não pode? O

cidadão do Vale do Aço é pior do que os súditos da Rainha Elizabeth? O cidadão do

Norte de Minas é pior do que quem vem da Itália? O cidadão de Belo Horizonte é
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inferior a quem vem da Argentina? Nós estamos dando aos outros um direito que não

temos.  Isso é assinar  uma síndrome de incompetência do nosso povo,  e eu não

assino.

Eu não me acho pior do que ninguém por ser brasileiro. Eu não me acho inferior a

ninguém por ser mineiro. Eu não posso votar a favor de uma passagem da Lei Geral

da Copa que dá a um estrangeiro o direito que nós, brasileiros, não temos. Como V.

Exa. vai explicar, Deputado Anselmo José Domingos, para o jornaleiro do Barreiro,

que ele não pode tomar cerveja no Mineirão, mas que o cara que sai de Piemonte, na

Itália, pode “encher o rabo” de cerveja aqui? Como vou explicar, no Alípio de Melo,

que o cara não pode tomar uma cerveja no Mineirão, mas que quem vier da Espanha

poderá beber? Onde está nossa coerência? Onde está a coerência da legislação no

nosso país?

Nós  estamos  rasgando  uma  outra  luta  histórica  do  povo  brasileiro,  Deputado

Anselmo  José  Domingos,  que  é  a  luta  pela  meia-entrada.  Ao  rasgar  essa  luta,

Deputada Luzia Ferreira, estamos rasgando a história de militância de movimentos

estudantis, de movimentos secundaristas, que lutaram pelo direito à meia-entrada em

nosso país. Estamos jogando essa luta, de décadas, na lata de lixo. Colocaram o

direito à meia-entrada para o escanteio. O que há de pior nos estádios é que sobrou

para a meia-entrada. Pegaram o resto do resto do resto e disseram ao estudante: “se

vira com isso, é a isso que você tem direito”. Nós não temos o direito de fazer isso

com tantos militantes que lutaram por essa causa em nosso país.

Deputado  Anselmo  José  Domingos,  concedo-lhe  aparte  dizendo  que  estamos

rasgando a lei brasileira, que estamos rasgando a militância estudantil do nosso país,

e  estamos  rasgando  a  nossa  autonomia  para  atender  a  interesses  da  Fifa,  uma

entidade com fins lucrativos, uma entidade que paga muito bem a seus executivos, e

uma entidade com inúmeras denúncias de suspeições de corrupção.

O Deputado Anselmo José Domingos (em aparte)*  -  Boa tarde,  Deputado João

Vítor Xavier. Agradeço-lhe a oportunidade do aparte. V. Exa. levanta esse tema de um

ângulo muito interessante, que é o da soberania que temos, seja em Minas Gerais,

seja no Brasil, em relação às coisas que são nossas. Toda vez que qualquer brasileiro

sai do País, obedece às normas do país aonde vai, e esse é um ponto de vista muito
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interessante.

Mas quero trazer um outro ponto de vista, que é importante e foi levantado aqui

pelo Deputado Vanderlei Miranda, que é uma experiência extremamente positiva que

temos  tido,  nos últimos anos,  com a proibição da venda de bebida alcoólica  nos

nossos  estádios.  Essa tem sido  uma evolução,  uma experiência  que tem trazido

dados importantes sobre as nossas ocorrências policiais,  se comparados aos que

tínhamos antes da proibição da venda das bebidas alcoólicas nos nossos estádios.

Temos  tido  ambientes  mais  propícios,  mais  favoráveis  à  frequência  das  famílias.

Estamos vendo as crianças voltarem ao campo de futebol com aquele entusiasmo,

aquele ânimo, aquela alegria própria da criançada, o que leva um novo astral aos

nossos campos de futebol.  Além do mais,  tenho ido a alguns espetáculos,  sejam

jogos, sejam “shows” artísticos, nos nossos dois estádios, e também não estou vendo

a necessidade de se vender bebida alcoólica. Os nossos bares estão ficando cheios o

tempo  inteiro  para  a  venda  dos  refrigerantes,  das  bebidas  não  alcoólicas  e  dos

alimentos. Então não estou vendo essa necessidade, até mesmo do ponto de vista

financeiro, econômico, a não ser uma imposição que possa estar vindo de patrocínio

ou de outra linha. Vejo que é uma inadequação à realidade que temos vivido, e acho

que essa realidade é positiva e que devemos insistir nesse caminho.

Por isso é importante votarmos aqui, hoje, contra a venda das bebidas alcoólicas

nos estádios, nessas duas copas que Belo Horizonte muito bem está recebendo e

receberá. Não queremos nenhum tipo de incidente como os que já tivemos aqui, que

se  reduziram  bastante.  Acho  que  este  é  um  momento  importante,  e  a

responsabilidade  é  nossa,  porque  foi  passada  aos  Estados  Federados  a

responsabilidade de definir  essa matéria.  Acho que temos de falar  “não” à bebida

alcoólica nos estádios.

O Deputado João Vítor  Xavier* - Muito obrigado pelo aparte, Deputado Anselmo

José Domingos. Nesses meus 13 anos como cronista esportivo, já vi  no Mineirão

algumas cenas inacreditáveis. Vi um pai com dois copos de cerveja nas mãos e a

filha no colo e uma mãe com sua filha no colo. Esse pai, que estava com sua filha e

dois copos de cerveja nas mãos, jogou sua filha e seus copos de cerveja no chão

para bater na mulher que estava com sua filha no colo. Ninguém, em sã consciência,
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faz uma coisa dessas. Ninguém, em sã consciência,  bate numa mulher.  Ninguém

normal, em seu juízo perfeito, bate numa mulher. Mas a bebida alcoólica, associada à

paixão, leva a esse tipo de atitude, Deputado André Quintão. Não consigo conceber

como a autonomia de um povo, de uma nação, é jogada na lata de lixo para atender

aos interesses econômicos da Fifa - porque a Budweiser patrocina a Fifa, porque a

Budweiser patrocina a Copa do Mundo. Estou me lixando para a Budweiser. O meu

compromisso é com o  povo de Minas Gerais;  o meu compromisso é com o que

acredito na vida pública. Não estou aqui para defender interesse de cervejaria, estou

aqui para defender aquilo em que acredito na vida pública.

Deputado André Quintão, vi a mudança do comportamento do torcedor nos estádios

nesses anos. Quero dar aqui o meu testemunho como homem que está todas as

semanas nos campos de futebol, não apenas pela paixão que tenho pelo esporte,

mas pelo meu compromisso profissional. O Mineirão mudou, o Independência mudou,

os estádios do Brasil mudaram sem a bebida alcoólica. Hoje os pais e as mães estão

voltando para os estádios com seus filhos.

Deputado André Quintão, darei um dado estatístico a V. Exa. e gostaria  que os

colegas prestassem atenção nele antes de votar. De cada 10 atendimentos médicos

no antigo Mineirão, 9 eram causados pelo excesso de bebida alcoólica. Repito: de

cada 10 pessoas atendidas no Mineirão, 9 foram atendidas por causa relacionada

com bebida alcoólica. Além disso, 90% dos incidentes no Mineirão - por exemplo,

lesões corporais, brigas e quedas das arquibancadas, pessoas que quebravam braço

e perna e sofriam lesões no rosto, assim como traumatismo craniano - eram gerados

pelo  abuso  e  excesso  de  bebida  alcoólica.  Portanto  tudo  isso  ocorria  devido  ao

excesso de bebida no estádio.

Essa realidade mudou. Não sei se algum colega teve a curiosidade de consultar a

Ademg;  a  Minas  Arena,  no  Mineirão;  e  a  BWA,  no  Independência,  para  fazer  o

comparativo  dos  dados.  Tive  essa  responsabilidade,  Deputado  André  Quintão.

Comparei os dados de antes, quando havia bebida, com os de hoje, em que não há.

O número de incidentes nos estádios caiu em mais de 70%, assim como o registro de

brigas, furtos, lesão corporal e acidentes no Mineirão. Será que precisamos andar

para trás?
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Concedo aparte ao Deputado André Quintão, que é um apaixonado pelos campos

de futebol.

O Deputado André Quintão (em aparte)* - Nobre Deputado João Vítor Xavier, assim

como fiz na quarta-feira, quero cumprimentá-lo. Considero que V. Exa. levanta dois

aspectos importantes: essa interferência da Fifa na legislação federal e estadual para

a realização de um evento e a queda ou não da venda de bebidas alcoólicas nos

estádios.

Quanto  ao  primeiro  aspecto,  conforme  disse  na  quarta-feira,  considero  que  há

pressão de uma entidade privada que chantageia os países apaixonados por futebol

e que tem benefícios econômicos com o advento da Copa. Portanto esses países

ficam reféns dessas exigências de uma entidade privada, pouco transparente, que

utiliza métodos que muitos de nós condenamos para fazer valer seus interesses.

V. Exa. tem razão. Não considero correto que um país ou um Estado, a título de

sediar  um  evento  privado,  atropele  legislações  consolidadas.  Esse é  um  aspecto

sobre o qual devemos refletir.  Algumas das exigências da Fifa não dizem respeito

necessariamente ao objetivo maior  do evento, assim como foi  dito pelo Deputado

Vanderlei  Miranda. A Fifa exigir  um campo em boas condições, com um gramado

adequado, condições de transmissão do evento para o mundo inteiro e fazer até a

propaganda dos seus patrocinadores é correto. Agora, há uma extrapolação quando

se impõem normas do que pode ou não ser comercializado: quem já comercializa não

pode mais comercializar e aquilo que não pode ser comercializado passa a poder ser

comercializado. Concordo com os Deputados João Vítor Xavier e Vanderlei Miranda.

Aliás, não foi por outro motivo que aprovamos também uma emenda que obrigará o

Estado  a  fazer  campanhas  contra  o  trabalho  infantil  e  a  exploração  e  o  turismo

sexuais. Esse mesmo gringo que o Deputado João Vítor Xavier mencionou vem ao

País, enche a cara e ainda corre o risco de explorar sexualmente crianças e jovens

brasileiras. Então V. Exa. tem toda a razão.

Quanto ao mérito, considero esse um tema polêmico. Não serei também hipócrita.

Sou  frequentador  assíduo  dos  campos  de  futebol  e,  juntamente  com  os  nossos

amigos, antes de irmos ao campo, tomamos a nossa cervejinha do lado de fora do

estádio.  Mas  há  dados  estatísticos.  Pessoas  que  estão  acompanhando  os
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acontecimentos e o número de eventos de violência dizem que, com a proibição,

reduziu-se a violência nos estádios.

Contra  fatos  não  há  argumentos.  Se  essa medida  está  gerando mais  paz  nos

estádios, ela tem de ser defendida, porque infelizmente nem todos tratam a cerveja

como algo que dá prazer e alegria e que estimula o convívio. Infelizmente, existem

exageros que levam a atitudes violentas.  Penso que V.  Exa.  tem razão.  O ponto

principal é que algumas conquistas legais não podem ser suplantadas pelo interesse

comercial da Fifa, que pode colocar a placa dessa empresa que V. Exa. mencionou e

ter resultado em termos de “marketing” sem precisar necessariamente da venda de

bebidas no estádio. Parabéns, como disse o Deputado Vanderlei, pela sua coragem

em expor essa situação, mesmo sendo um projeto do governo, que V. Exa. apoia.

O Deputado João Vítor Xavier* - Muito obrigado, Deputado.

Vou conceder aparte ao Deputado Gustavo Valadares, mas antes quero dizer com

muita clareza que essa questão suplanta qualquer nível de poder. A minha crítica se

relaciona com a soberania nacional,  passando pelo governo federal,  pelo Senado,

pela Câmara dos Deputados, pelos governos estaduais e municipais. Aí temos todos

os partidos e segmentos envolvidos, quem é oposição aqui é situação lá,  quem é

situação lá é oposição aqui, e por aí vai.

Estou apresentando emenda, Deputado André Quintão, e faço um apelo aos nobres

Deputados para que a aprovem. Temos de assumir a nossa condição: ou podemos

sempre  ou  não  podemos  nunca.  O  que  não  podemos  fazer  é  abrir  a  janela  da

incoerência.  O  que  estamos  fazendo  na  Copa  do  Mundo  e  na  Copa  das

Confederações  é  abrir  uma  janela  da  incoerência.  Se  nós,  povo  brasileiro,  povo

mineiro,  Deputado Gustavo Valadares,  entendemos  que podemos conviver  com o

álcool  e o  esporte  juntos,  que assumamos isso daqui  para frente.  Então,  que se

possa consumir álcool nos jogos do Campeonato Mineiro, na Copa do Brasil, no jogo

do América de Teófilo Otôni contra o Democrata de Valadares. Mas, se não se pode

consumir álcool no jogo entre Atlético e Villa Nova no Independência, entre Cruzeiro e

Tombense no Mineirão, também não se pode no jogo entre Espanha e Itália, entre

Taiti e Japão nem entre Inglaterra e Alemanha na Copa do Mundo do ano que vem.

Não somos piores, não somos inferiores; precisamos dar um basta na síndrome de
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cachorro pequinês do nosso povo.

Antes  de  conceder  aparte  ao  Deputado  Gustavo  Valadares,  quero  ler  a  minha

emenda, que considero a emenda da coerência: “O governo regulamentará a venda

de bebidas de modo que se apliquem a todas as competições no Estado as normas

válidas para a Copa das Confederações Fifa 2013 e para a Copa do Mundo Fifa

2014”. Essa é a emenda da coerência, e o governo do Estado vai dizer o que quer.

Pode para os gringos, então pode também para os brasileiros. Quem vier de São

João del-Rei vai poder tomar cerveja no Mineirão, porque quem vem da Alemanha ou

da  Inglaterra  pode  tomar.  Então,  por  que  quem  vem  de  Barbacena,  Deputado

Lafayette, não vai poder? Temos de explicar isso ao nosso povo. Por que o gringo

pode encher os copos de cerveja no Mineirão e o meu amigo Zé, que está ali, grande

frequentador do Mineirão, não pode tomar a sua cerveja? Ou podemos todos ou não

pode ninguém. Essa é a minha emenda. Faço um apelo aos nobres colegas para

votá-la e aprová-la no Plenário desta Casa nesta tarde.

O Deputado Gustavo Valadares (em aparte)* - Deputado João Vítor, agradeço-lhe o

aparte. Serei muito breve. Não pretendo entrar na discussão do mérito. Se a bebida

traz  como consequência  de  seu  consumo a  violência  nos  estádios,  essa é  outra

discussão, que já cansei de fazer e continuarei fazendo nesta Casa, mas em outros

momentos.

Neste momento, peço atenção dos Deputados e das Deputadas. O que está em

jogo aqui não é a permissão da venda de bebidas durante a Copa. É uma palavra

dada,  um acordo feito  pelo nosso país, quando se colocou como pré-candidato a

receber a Copa do Mundo de 2014, Deputado André. Mais uma vez, peço que os

Deputados e as Deputadas prestem bastante atenção ao que estou dizendo. Não

estou aqui entrando no mérito da discussão se a bebida é boa ou ruim dentro dos

estádios.  Todos  os  que  estão  aqui  sabem  da  minha  opinião,  e  vou  discuti-la  e

defendê-la até quando perder minha voz.

O  Deputado  João  Vítor  Xavier*  -  O  que  é  legítimo,  obviamente,  diga-se  de

passagem.

O Deputado Gustavo Valadares (em aparte)* - Claro, mas o que está em jogo aqui

não  é  isso,  Deputado.  O  que  está  em  jogo  aqui  foi  aquilo  que  nós  brasileiros
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combinamos com a Fifa antes de sermos escolhidos...

O Deputado João Vítor Xavier* - Mas nós quem, Deputado? Eu não combinei isso

com ninguém.

O Deputado Gustavo Valadares (em aparte)* - V. Exa. não votou na Presidenta ou

no Presidente da República?

O Deputado João Vítor Xavier* - Nessa que está aí eu não votei.

O Deputado Gustavo Valadares (em aparte)* - Então, por causa disso, ela não é

sua Presidenta? Ela é nossa Presidenta.

O Deputado João Vítor Xavier* - Então ela deveria ter regulamentado isso lá.

O Deputado Gustavo Valadares (em aparte)* - Vou chegar ao ponto, Deputado.

O Deputado João Vítor Xavier* - Se ela nos deu autonomia para regulamentar, vou

votar  de  acordo  com  a  consciência  do  meu  mandato,  e  não  de  acordo  com  a

consciência dela.

O Deputado Gustavo Valadares (em aparte)*  -  Deputado João Vítor  Xavier,  vou

chegar ao ponto. Primeiro, não foi a Presidenta Dilma que fez isso. Isso foi feito no

mandato do Lula. Ela não teve a coragem de assumir e de referendar um acordo que

o Brasil fez lá atrás, porque para ser pré-candidato a receber a Copa... E é bom que

isso  fique  claro  para  a  população  entender.  Se  hoje  temos  as  obras  do  BRT,

gostemos ou não, elas estão aí acontecendo e trarão benefícios à Belo Horizonte por

causa da Copa. Se temos investimentos nos maiores estádios do País, gostemos ou

não, eles foram feitos por causa da Copa, porque se não houvesse Copa aqui em

2014, não haveria Mineirão, Maracanã, Fonte Nova reformados e por aí afora. Não

teríamos BRT na Cristiano Machado, na Pedro I e na Antônio Carlos, não teríamos

nada disso. Mas vamos ter, não é Deputado Vanderlei? Isso nós vamos ter.

Agora estou dizendo que tudo isso foi feito e acordado, se não me engano, em

2006,  2005,  2004,  por  aí.  E  o  Brasil  concordou.  A Fifa  disse:  para  aqueles  que

querem se candidatar à sede da Copa do Mundo, estão aqui os requisitos. Entre eles

constava  isenção  de  impostos  para  -  como se  chama isso?  -  movimentações  e

pagamentos  da  Fifa,  relativos  à  Copa  do  Mundo.  O  Brasil  disse  lá  atrás:  “Eu

concordo”.  Venda  de  bebidas  nos  estádios  durante  os  eventos  Copa  das

Confederações e Copa do Mundo, o Brasil disse: “Concordo”. Isto, aquilo, e não sei o
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que mais, o Brasil disse: “Concordo”. Então o que está em jogo agora não é questão

de  soberania,  mas  a  palavra,  o  compromisso,  o  acordo  que  nós,  brasileiros,

assumimos com a Fifa.  E depois  de acordado,  aos quarenta e cinco do segundo

tempo, por causa de uma questão pontual, queremos mudar a regra? Essa é a minha

opinião.

Concordo com o Deputado Vanderlei  que sobre  a venda de bebidas cabe uma

discussão muito maior que essa. Podemos ficar por 5, 6, 7, 8, 10 horas, discutindo

isso aqui. Eu defendendo a minha posição, e ele defendendo a dele. Mas o que está

em jogo é o acordo que foi feito entre o Brasil e a Fifa lá atrás, antes de o Brasil ser

escolhido para sede da Copa.

O Deputado João Vítor Xavier* - Obrigado, Deputado Gustavo Valadares. Com todo

o  respeito  que  V.  Exa.  merece,  pois  o  tenho  como um  Deputado  sério,  correto,

competente e trabalhador,  gostaria  de dizer-lhe que quem fez esse acordo que o

cumprisse. Eu, Deputado João Vítor Xavier, não fiz esse acordo. Já que a Presidenta

da República, autoridade máxima deste país, achou por bem passar a decisão de

regulamentar isso para as Assembleias Legislativas dos Estados, não posso votar

conforme acordos que outros fizeram no passado. Tenho de votar de acordo com a

consciência do cidadão, do homem público e do parlamentar que aqui está. Tenho de

votar de acordo com o que acredito. E o que eu acredito, Deputado Vanderlei, é que

estamos sendo incoerentes.

Apresentei a minha emenda, que servirá para discutirmos o que queremos para o

nosso país.

Se pode para a Copa do Mundo, deve poder para tudo; se não pode para a Copa

do Mundo, não pode hora nenhuma. Minha emenda é a da coerência - “pau que dá

em Chico deve dar em Francisco”. Se nós, como homens públicos, permitirmos que

um estrangeiro tenha em nosso país direitos que nós não temos, não somos dignos

de viver aqui. Duvido que um alemão se prive de algum direito e o dê ao estrangeiro.

Duvido que um norte-americano se prive de algum direito e o dê a um estrangeiro.

O Deputado Vanderlei  Miranda (em aparte)* -  Deputado João Vítor  Xavier,  mais

uma vez, parabéns pela sua coragem e lucidez. Mas a minha pergunta é: V. Exa.

recebeu uma cópia desse acordo tão falado e propalado aqui?
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O Deputado João Vítor Xavier* - Eu cumpro os acordos que faço. Na vida pública

faço muitos acordos, porque ela é feita de acordos, mas não me cobrem cumprir os

acordos que não fiz.

O Deputado Vanderlei Miranda (em aparte)* - Da mesma forma acontece comigo.

Não tomei conhecimento de acordo algum, não chegou nenhum acordo para mim, e

se foi  feito  algum acordo sem que as Casas Legislativas,  a  quem foi  passada a

responsabilidade,  ou  a  irresponsabilidade...  Porque  responsabilidade  será  se  não

aprovarmos a venda da bebida alcoólica, e irresponsabilidade será se aprovarmos

essa venda para  atender  uma exigência da  toda poderosa Fifa,  que é  um poder

acima de todos os poderes da Terra, que tem inclusive isenção de pagamentos de

impostos, como já foi dito. E tem um voluntariado trabalhando de graça para uma

entidade que fatura bilhões e bilhões ao redor do mundo.

Meu Deus, parece que é um privilégio para nós! Aliás, eles trabalharam de tal forma

no imaginário dos dirigentes de futebol pelo mundo afora que se tornou um privilégio

sediar uma Copa do Mundo. É tanto privilégio que nós queremos ser isentos de tudo

e não vamos respeitar lei alguma. E ainda mais: queremos que os Estados aprovem

leis, segundo as nossas exigências. Meu Deus, onde está a nossa soberania? Bem

colocou V. Exa.

O  Deputado  João  Vítor  Xavier*  -  Estamos  jogando  na  lata  do  lixo  a  nossa

construção histórica.  Quero  bater  em outro  ponto:  a  venda  de ingressos  para  os

estudantes. É um desrespeito com tantos e tantos que militaram durante toda uma

vida por esse direito.

O  Deputado  Gustavo  Corrêa  (em  aparte)*  -  Deputado  João  Vítor  Xavier,

acompanhava  atentamente  todas  as  observações  dos  parlamentares  que  me

antecederam. Quero apenas cumprimentar o Deputado Gustavo Valadares por uma

lembrança, a de que neste momento não devemos discutir nesta Casa, mas, sim, em

uma  etapa  posterior,  a  venda  ou  não  de  bebidas  alcoólicas.  Se  a  bebida  gera

violência é um debate que irá se alongar por muito tempo. Entendo a posição de V.

Exa. É como se diz: “Se liberar agora, libere depois”. Essa é a minha posição.

O Deputado João Vítor Xavier* - Ou se proibir agora, proíba depois.

O Deputado Gustavo Corrêa (em aparte)* - Sou favorável. Fui um dos signatários,
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juntamente  com  o  Senador  Aécio  e  o  ex-Presidente  Lula,  quando  os  governos

estaduais  se  comprometeram  com  a  Fifa  a  cumprir  e  a  honrar  uma  série  de

obrigações.  Os brasileiros não podem dar  esse exemplo, o de não cumprirem os

termos do compromisso que assinaram. Todos nós, em sã consciência, a partir  do

momento em que o Brasil se dispôs a receber a Copa do Mundo, tivemos de aceitar

essas imposições da Fifa.

Então, peço que deixemos a etapa da venda para depois. Entendo a posição de V.

Exa. e a respeito - e imagino que V. Exa. da mesma maneira. Sou contra a proibição,

sou a favor da liberação da bebida nos estádios. Então, vamos votar para mostrar ao

mundo que os brasileiros honram os seus compromissos.

O Deputado João Vítor Xavier* - Obrigado. Encerro, dizendo que está apresentada

a nossa emenda.  E mais  uma vez digo:  é a  emenda da coerência,  ou  podemos

sempre,  brasileiros  e  estrangeiros,  ou  não  podemos  nunca,  nem  brasileiros  nem

estrangeiros. Americano, alemão, inglês não dão ao próximo o direito que ele não

tem. Não podemos fazer isso no nosso país. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente -  Com a palavra, o Deputado Duarte Bechir.

O Deputado Duarte Bechir  - Sr.  Presidente, estou aqui  com o projeto de lei  em

mãos. Gostaria, antes de tecer qualquer comentário, de falar sobre o presente projeto

de  lei,  que  se  encontra  distribuído  para  apreciação,  a  cujo  conteúdo  qualquer

Deputado tem acesso. Como talvez alguém não tenha tido a tranquilidade de lê-lo,

gostaria de trazer aqui uma parte importante dele, Deputado Arlen Santiago, que diz o

seguinte:  “Em  maio  de  2007,  o  governo  brasileiro,  endossando  a  proposta  da

Confederação  Brasileira  de  Futebol  de  sediar  a  Copa  do  Mundo  de  2014  no

Brasil(...)”.

Senhoras  e  senhores,  peço  sua  atenção.  Observem  bem,  na  oportunidade,  o

Presidente da República encaminhou ao Presidente da Fifa, Sr. Joseph Blatter, uma

carta  na  qual  afirmava:  “Todas  as  garantias  emitidas  pelos  órgãos  do  governo

brasileiro  à  Fifa,  em relação à  proposta,  submetida  à  Confederação  Brasileira  de

Futebol,  para  sediar  as  competições  são  válidas,  bem  como  foram  assinadas

incondicionalmente pelas autoridades governamentais que possuem a competência
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para afirmá-las. O governo federal se compromete, perante a Fifa, a adotar todas as

medidas e, caso seja necessário e de acordo com a Constituição, aprovar ou solicitar

ao Congresso Nacional, às autoridades estaduais ou municipais, que aprovem todas

as leis, decretos, portarias ou regulamentos nacionais, estaduais ou municipais que

possam  ser  necessários  para  assegurar  o  cumprimento  de  todas  as  garantias

governamentais emitidas pelos órgãos do governo brasileiro à Fifa para, dentro do

possível, permitir a realização do evento”.

O  Deputado  Lafayette  de  Andrada  (em  aparte)*  -  Deputado  Duarte  Bechir,  eu

particularmente sou contrário à venda de bebida nos estádios. Tenho para mim que a

proibição,  Srs.  Deputados,  da  bebida  alcoólica  nos  estádios  diminuiu  a  violência.

Essa é a minha opinião pessoal.

O Brasil, há oito anos, pleiteou à Fifa ser sede da Copa do Mundo. Copa do Mundo

é um evento privado, pertencente à Fifa, Como também é o Axé Brasil, o Festival de

Parintins  e tantos  outros.  O dono do evento vende ingressos. O evento Copa do

Mundo pertence à Fifa. É um evento internacional, do qual participam delegações de

vários países.

A Fifa chamou os países e disse que aquele que quisesse ser sede, o que para ela

era uma alegria,  deveria obedecer a algumas condicionantes.  Uma delas  era que

fosse  liberada  bebida  alcoólica  nos  estádios.  O  Brasil,  lá  atrás,  quando  pleiteou,

afirmou à Fifa que queria a Copa do Mundo no Brasil e que concordava com essas

condicionantes.

Não vale mais a opinião pessoal do Deputado Lafayette de Andrada, que acha que

não deveria vender bebida, mas o Brasil concordou. A Fifa disse que faria a Copa no

Brasil, desde que aceitasse essas condições. Se o Brasil não quisesse, outros países

queriam, e a Fifa faria a Copa em outros países, sem problema nenhum. O Brasil

afirmou que queria a Copa. O Presidente Lula, à época, assinou o acordo. Essa é a

questão.

Quando foi  ser  votada a  Lei  Geral  da  Copa em Brasília,  competia  ao  governo

federal normatizar isso em lei. O governo federal quis lavar as mãos e empurrar para

cada  Estado  essa  normatização.  Isso  não  é  lei  de  Estado.  É  Copa  do  Mundo,

acertada pelo governo federal.
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Cada Estado está votando a sua lei complementar à lei federal da Copa. Está aqui

a nossa lei,  que permite a venda de bebidas alcoólicas nos eventos da Copa do

Mundo.  Serão quatro  jogos  no Mineirão.  Queremos jogos  da Copa do Mundo no

Mineirão ou não? Essa é a questão. Não se trata de proibir ou não proibir, ou de

saber se a Fifa é maior que as nossas leis. Não é isso.

Anteriormente, a Fifa havia falado: “Aceito fazer a Copa no Brasil se concordarem

com as minhas condições. Se não concordarem, não a realizaremos aí”. E o Brasil

respondeu: “Concordamos”. Então, a pergunta que estamos votando é a seguinte:

queremos  os  jogos  da  Copa  do  Mundo  no  Mineirão  ou  não  queremos?  É  essa

questão que estamos votando. Se decidirmos agora que a soberania nacional é mais

importante,  porque temos acordos e leis  que avançaram muito e que impedem a

venda de bebida alcoólica nos estádios, então vamos fazer isso valer. “O.k.”. Assim,

estaremos dizendo: “Não queremos os jogos da Copa do Mundo no Mineirão”. No dia

seguinte, a Fifa comunicará ao Mineirão, à Minas Arena e ao governo de Minas que

não  haverá  mais  jogos  da  Copa  do  Mundo  aqui.  Os  três  ou  quatro  jogos  que

aconteceriam neste Estado serão distribuídos. Um irá para o Maracanã, o outro para

Brasília e o outro para o Rio Grande do Sul. E o acordo está acabado. Não temos de

votar  aqui  a  minha opinião pessoal.  Particularmente,  concordo com a postura  do

Deputado Vanderlei Miranda e com a de outros Deputados. Acho que não deveríamos

vender  bebida  alcoólica.  Mas  não  estamos  falando  disso.  Queremos  ou  não

queremos o evento? Essa é a pergunta.

Na minha opinião, o povo brasileiro quer a Copa do Mundo no Brasil  e o povo

mineiro  quer  os  jogos  da  Copa  do  Mundo  no  Mineirão.  Se  votarmos  que  não

aceitaremos o acordo estabelecido pela Fifa, estaremos dizendo que não queremos a

Copa do Mundo no Mineirão. Essa é a questão. Compete aos senhores Deputados

ter isso em mente. O que está sendo votado aqui não é nenhuma queima de acordo

ou postura pessoal. Volto a insistir que, pessoalmente, sou contra bebida alcoólica

nos estádios, mas quero, sim, os jogos da Copa do Mundo no Mineirão, por isso votei

favorável. Fui relator e votarei favorável. Eu quero e acredito que o povo também quer

a Copa do Mundo no Brasil. Essa é a questão.

Deputado Duarte Bechir, muito obrigado pelo aparte.
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O Deputado Duarte Bechir - Só um momento. Vou concluir a fala que interrompi

quando concedi aparte ao Deputado Lafayette.

Em 30 de maio de 2007, o Comitê Executivo da Federação Internacional de Futebol

nomeou o Brasil  como anfitrião. Pois bem. Em 31 de maio de 2009, a Federação

Internacional de Futebol anunciou que Belo Horizonte seria uma das sedes da Copa,

como forma de oficializar a disponibilização do Mineirão para sediar os jogos da Copa

das Confederações e da Copa de Mundo de 2014. O nosso Governador Anastasia

firmou com a Fifa o “stadium agreement”, acordo que estabelece as diretrizes e os

compromissos relacionados ao estádio.

Vejam bem, senhoras e senhores, o que diz o parágrafo seguinte da lei: “Dentre os

compromissos  firmados  pelo  governo  do  Estado,  estão  o  de  outorgar  à  Fifa,

exclusivamente, os direitos de mídia e de 'marketing' e os de comercializar e distribuir

produtos  de  consumo,  dentre  eles,  comidas  e  bebidas  no  interior  do  estádio”.

Queremos rasgar um acordo que foi feito. O governo federal disse: “Quero a Copa do

Mundo no Brasil”. E o governo de Minas se manifestou: “Quero o Mineirão para sediá-

la”.

De acordo com a Fifa, a Copa do Mundo seria no Brasil. Ela autorizaria os jogos no

Mineirão,  se  tudo  estivesse  de  acordo  com  as  normas  que  precediam  a  sua

realização. O governo de Minas disse que os mineiros queriam a realização dos jogos

aqui. Então o Mineirão foi reformado. E hoje a Assembleia vai manifestar se quer, ou

não, a realização dos jogos em Belo Horizonte, porque temos um acordo, nobres

companheiros, senhoras e senhores Deputados.

O Deputado Lafayette de Andrada talvez tenha sido hoje muito mais feliz em suas

palavras do que eu, ao afirmar que não estamos votando hoje a liberação de bebida.

Isso, à época, já havia sido objeto de análise do Presidente da República e do nosso

Governador.

Quero dizer que o governo do Estado afirmou que Minas Gerais precisava sediar a

Copa, e o Mineirão está pronto. Agora, se não quisermos que a Copa seja realizada

aqui, é melhor reunir a Comissão de Esporte e informar que os Deputados, legítimos

representantes  do  povo,  vão  ao  Governador  para  dizer-lhe:  “Governador,  nós,

Deputados,  achamos  melhor  não  realizar  a  Copa  em  Minas  Gerais,  porque  não
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estamos de acordo com o compromisso que os governos federal e estadual fizeram”.

Não estamos votando liberação de bebida.

O Deputado João Leite (em aparte) - Obrigado, Deputado Duarte Bechir. V. Exa.

está  sendo  muito  feliz  na  sua  manifestação  equilibrada,  como é  a  dos  políticos

reconhecidos de Minas Gerais.

Deputado,  aproveitando  a  Copa  do  Mundo,  vimos  aqui  o  jogar  para  a  torcida.

Normalmente é assim. Vimos isso acontecer em Brasília. A Presidente da República

não quis votar a liberação da bebida e transferiu a responsabilidade para outros. Ela

jogou para  a  torcida:  “Não é  comigo,  é  com as assembleias.  Se as  assembleias

querem, que votem isso”. E passou a decisão para as assembleias. Da mesma forma,

ouvimos isso aqui nesta tarde. Nunca vi uma irresponsabilidade tão grande do PT e

do PMDB - são partidos irresponsáveis -, porque eles têm o governo federal. Fizeram

um acordo, não o honraram em Brasília e aqui também não. Eles são os primeiros a

jogar para a torcida: “Não aceitamos isso”. O Líder do PMDB me disse: “Você vai

votar com a Oposição nesse projeto?”. Quer dizer, são PT e PMDB que estão votando

contra  o  acordo  deles  com  a  Fifa.  Tudo  isso  para  jogar  com  a  torcida,  para  os

torcedores, como jogaram aqui a tarde inteira.

Eles  fizeram um bloco e  estão  falando no endividamento de  Minas  Gerais.  Fiz

questão  de  levantar  o  assunto.  A  Portaria  nº  89,  de  abril  de  1997,  tratou  do

endividamento dos Estados. Deputado Duarte Bechir, Minas Gerais é praticamente

letra A, é um Estado reconhecido - estou com todos os relatórios -, recebeu grau de

investimento. Minas Gerais é um Estado que pode se endividar. A Portaria nº 89/97,

do  Ministério  da  Fazenda,  estabelece  que  quem  estiver  endividado  acima  da

arrecadação não pode receber empréstimo. O governo federal emprestou dinheiro ao

Rio Grande do Sul.  Sabe o percentual da receita do Rio Grande do Sul que está

comprometido em relação ao endividamento? São 200%. Esse Estado é Letra D. Tem

as letras A, B, C e D. Repito: o Rio Grande do Sul é letra D.

Ouvimos aqui muitos dizerem que Minas Gerais está quebrada, endividada, e que

não aceitavam esse acordo,  que quebra a autonomia e a governabilidade,  enfim,

quebra tudo. Eles é que fizeram o acordo. Eles é que estão reforçando a questão do

endividamento  ao  emprestar  dinheiro  ao  Rio  Grande  do  Sul.  É  impressionante  a
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posição de Minas Gerais, em relação a outros Estados, no gráfico de endividamento.

Vale a pena mostrar o traço.

Deputado Duarte Bechir, Minas Gerais é esse ponto mais baixo no gráfico. Aqui

está Minas Gerais. Os Estados governados pelo PT e PMDB estão no alto. E eles

vêm aqui falar  dessa forma. Ora, que eles não cumpram o acordo que o PT e o

PMDB fizeram com a Fifa.  Não querem cumprir,  ótimo,  não se  vota  o projeto.  É

demais chegar impunemente à tribuna e dizer que Minas Gerais está fazendo acordo

com a Fifa.

Minas  Gerais  não  tem  sequer  autonomia  para  isso.  Quem  discute  com  os

organismos  internacionais  é  o  governo  federal,  e  não  o  Governador  Antonio

Anastasia. Perguntaram ao Deputado João Leite: “Você vota com a Oposição nesse

projeto? Você vota com o PMDB e o PT?”. Eles fizeram acordo com a Fifa e querem

dizer agora que o governo do Estado, que a base do Governador Antonio Anastasia

está implantando a bebida nos estádios. Mas o PT e o PMDB, representados pelo

Presidente Lula, foram lá e disseram: “'O.k.', nós aceitamos o que a Fifa está dizendo.

Não poderá haver propaganda num raio de 2km dos estádios, poderão vender bebida

alcoólica”.  Foram  eles  que  construíram  esse  entendimento,  e  não  o  Governador

Anastasia, e não a Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Agora querem dizer que

o  PT  e  o  PMDB  estão  garantindo  a  autonomia  do  Brasil,  de  Minas  Gerais,  da

Assembleia Legislativa e não aceitam a votação como está sendo feita, jogam para a

torcida. Ninguém é bobo! Todo o mundo lê,  todo o mundo sabe, Deputado Bechir.

Parabéns! Basta ler o projeto, como V. Exa. fez.

Teremos uma decisão neste Plenário.  Dizem que, se votarmos contra o acordo,

estaremos votando com o PMDB e o PT, com o bloco que construíram. Se votarmos a

favor do acordo, votaremos contra o povo de Minas Gerais, porque derrubaríamos a

autonomia  brasileira,  a  autonomia  de  Minas.  Ninguém  aguenta  tantas  coisas.  As

pessoas  não  são  burras.  Isso  é  tratá-las  com  desprezo.  Quem  faz  acordo

internacional é o governo federal. E o PT e o PMDB não tiveram a coragem de votá-lo

em Brasília. Agora querem transferi-lo para os Estados. Parabéns, Deputado Duarte

Bechir!

O Deputado Duarte Bechir - Muito obrigado. Peço a compreensão dos nobres pares
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para que possa continuar o meu raciocínio. Os apartes têm sido longos, e eu gostaria

de concluir a minha opinião. Depois concederei apartes.

Certo. Concederei aparte a V. Exa. O Deputado Lafayette, com muita clareza, e o

Deputado João Leite exemplificam a situação, dando-nos a oportunidade de voltar

nossos  pensamentos  a  2007.  Temos  aqui  a  base  do  governo  e  a  Oposição,

constituída pelos partidos que apoiam a Presidente, especialmente o PT e o PMDB,

do Vice-Presidente Michel Temer. Hoje, o que a Presidente teria de cumprir com o

povo brasileiro é delegado às assembleias legislativas. Em contrapartida, esperava-

se que os seus representantes nos Estados... Vejo o Deputado André Quintão sempre

fazendo  um  debate  muito  pautado  pelo  que  realmente  podemos  e  devemos.  O

Deputado Ulysses  Gomes  me disse agora  há  pouco:  “Deputado Duarte,  votei  na

comissão e votarei aqui. A minha posição é pela manutenção da venda de bebida,

porque isso é definido como obrigação”. Francamente, eu não esperava por isso.

Entendo e respeito a posição do Deputado Vanderlei  Miranda.  Como todos nós

sabemos, antes da palavra “Deputado”, temos o Pastor Deputado Vanderlei Miranda

e, por questões ideológicas e religiosas, ele tem a concepção de que não deve dar o

voto  favorável.  Compreendo-o,  mas  não  a  manifestação  política  organizada

partidariamente. Essa não compreendo.  Algumas posições individuais  e os líderes

religiosos  que  temos  aqui  têm  de  ser  respeitados;  no  entanto,  movimentações

partidárias de quem lá atrás se comprometeu para que estivéssemos aqui aprovando

o projeto no dia de hoje, não compreendo. Talvez devesse buscar lá no interior da

minha consciência motivos para que eu pudesse entender essa atitude. Pergunto a

mim mesmo: Duarte Bechir, você vota a favor da liberação de bebidas? Respondo a

você de Minas Gerais que me vê, do Norte, do Sul, do Leste, do Triângulo, da região

Central: sim, porque o Presidente Lula disse lá atrás que iria nos conceder a Copa,

liberando a bebida nos estádios.  Minas Gerais se credenciou para sediar a Copa

dizendo que  também concordava,  como o  Presidente  Lula,  com  aquilo  que  ficou

pactuado com a Fifa. Minas se inscreveu para sediar o evento e, na época, quem

estava no governo era o Senador Aécio Neves.

Hoje,  na  hora  de  votar,  o  que  a  Presidente  Dilma  disse?  Vou  desfazer,  e  o

compromisso que o Senador manteve, também não vou cumprir. Pergunto: esse meu
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posicionamento é coerente? O do Deputado Vanderlei Miranda é, e até o entendo.

Compreendo-o. Está justificado. Mas, no meu caso, é diferente. Temos diferenças

aqui  na  Casa e  temos  de respeitar  cada  uma delas.  Porém,  não  compreendo  a

movimentação, orquestrada partidariamente, que está se formando em torno do tema.

Gostaria de compreender isso. Se temos divergências pessoais e se algo que está

acontecendo na  Casa  não está  me fazendo  feliz,  não  utilizarei  o  meu  voto  para

quebrar um acordo feito pelo Presidente e pelo Governador de Minas. Não farei isso

Então, senhoras e senhores, em nenhum momento quero repreender qualquer um

aqui.  Não  tenho  esse  direito.  Mais  uma vez  digo  que  é  louvável  a  situação  do

Deputado Vanderlei  Miranda,  ou  melhor,  do  Pastor  Vanderlei  Miranda.  Entendo-o,

mas não quero e não consigo entender como a situação orquestrada politicamente

pode chegar a esse termo no dia de hoje.

Espere um minuto só, Deputado Alencar da Silveira Jr. Ainda temos 6 minutos e

meio. Concederei aparte a V. Exa.

Temos em mãos o projeto de lei. É muito clara a situação em que nos colocamos

aqui. Veja bem: (- Lê:) “Dentre os compromissos firmados pelo governo do Estado,

estão  o  de  outorgar  à  Fifa  exclusivamente  os  direitos  de  mídia  e  'marketing',  de

comercializar  e  distribuir  produtos  de  consumo,  dentre  eles  bebidas”.  Vejam,

senhoras e senhores, foi um compromisso, e, se não quiséssemos a Copa em Minas

Gerais, poderíamos ter optado lá atrás. No entanto, não foi isso que Minas Gerais

solicitou, mas, sim, a realização da Copa.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. (em aparte)* - Deputado, fico muito tranquilo

quando falam sobre venda de bebida alcoólica no Mineirão. O primeiro projeto que

entrou nesta Casa proibindo a venda de bebida alcoólica - V. Exa. ainda não estava

nesta Casa -  no Mineirão foi do Deputado Alencar da Silveira Jr. Ele não foi aprovado

porque não passou nas comissões naquele tempo. Vejo hoje que a proibição educou

o povo brasileiro. Os novos estádios merecem os novos tempos, e nada melhor que

um projeto meu que está nesta Casa. Passada a Copa do Mundo, porque acho que aí

acabou, os Deputados Vanderlei Miranda e João Vítor Xavier e quem é contra vão

espernear. E será aprovado. Nesta Casa, nesta tarde, não foi aprovado, mas a base

do governo é forte e aprovará um projeto que, nada mais, nada menos, é um acordo
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que foi feito não por mim, mas pelo governo federal, a partir do momento em que

queríamos a Copa do Mundo no Brasil.

Acordo não é para se quebrar, é para ser cumprido. Se o Lula fez o acordo lá e

estava esperando tomar uma cerveja dentro do Mineirão, do Maracanã, estarei ao

lado do Lula e votarei pela aprovação do projeto, com tranquilidade. Fui eu o primeiro

autor do primeiro projeto nesta Casa - vamos olhar nos anais da Casa.

Pensamos no futuro, como pensei agora, no caso da telefonia. Trouxe para cá o

problema da telefonia, fiz uma comissão, mostrei, fiz uma discussão nacional, e hoje

a Casa está implantando uma telefonia celular. Está vendo? O Deputado Alencar da

Silveira  Jr.  criou  a  TV  Assembleia.  Quando  subi  àquela  tribuna  e  falei  que

precisávamos criar uma TV mostrando o trabalho aqui, os Deputados daquela época,

20 anos atrás, diziam que o Deputado Alencar da Silveira Jr. era doido. Hoje está aí,

uma realidade, um sucesso.

Estamos pensando no futuro, e pensando assim faço um apelo a esta Casa: que,

passada a Copa do Mundo, voltemos à discussão da bebida nos estádios modernos,

na modernidade que foi  implantada no Brasil,  num Independência  moderno,  num

Mineirão moderno. Poderemos fazer como é feito no Primeiro Mundo. Teremos TV,

Deputado, cerveja, bebida alcoólica nos primeiros 45 minutos, no primeiro tempo da

partida de futebol. A pessoa chegará ao Mineirão antes do jogo e comerá um tropeiro,

tomará uma cerveja e terá oportunidade de fazê-lo em todo o primeiro tempo. Acabou

o primeiro tempo, vem o intervalo, e a pessoa toma a cerveja. Quando começar o

segundo tempo, os bares serão lacrados, fechados, ali não se venderá mais nada,

não  se  venderá  cerveja,  refrigerante.  Ficará  proibida  a  venda  de  cerveja.  Quem

estiver naquele foguinho no estádio, no Mineirão, na hora em que for embora, já terá

acabado. Isso acontece na modernidade nos estádios do mundo, Deputado.

Srs. Deputados, em todo o mundo acontece a venda de cerveja nos 45 minutos

iniciais.  É  a solução para o Brasil,  porque modernizamos.  Estamos levando essa

discussão à esfera nacional,  como estamos levando a unificação das eleições no

Brasil - chega de eleição todos os anos, por causa dos gastos feitos -, como estamos

levando também a CPI da telefonia, que Belo Horizonte e Minas farão. Gostaria, Sr.

Presidente,  que,  passado  o  período  da  Copa  do  Mundo,  pudéssemos  voltar  à
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discussão.

Para finalizar, gostaria de me explicar ao Deputado Vanderlei Miranda e contar com

o voto dele: da mesma forma como acho que se deve proibir a bebida alcoólica no

último tempo nas partidas de  futebol,  como é feito  no Primeiro Mundo,  Deputado

Duarte Bechir, entendo que Belo Horizonte, Minas Gerais e o Brasil já passaram da

hora  de  proibir  a  venda  de  bebida  alcoólica  nos  grandes  “shows”,  em  todos  os

“shows” nos 45 minutos finais. Na última hora de qualquer “show” de qualquer artista,

não se vende bebida alcoólica nos grandes estádios das grandes nações. Deu certo

lá, pode dar certo aqui, como deu certo lá a venda de bebida alcoólica no primeiro

tempo. Agora, o acordo que o Lula fez é o acordo que deve ser mantido por esta

Casa.

O Deputado Vanderlei Miranda (em aparte)* -  Deputado Duarte Bechir, primeiro,

preciso agradecer a delicadeza e o respeito com que V. Exa. se referiu a mim e à

minha  posição  pela  não  liberação  da  bebida  alcoólica  nos  estádios,  no  caso

específico, no Mineirão.

O que eu gostaria, Deputado Duarte Bechir, é que me fosse mostrado onde, nesse

acordo, a Fifa exigiu a venda de bebida alcoólica. O projeto fala de bebidas; não está

claro  que  se  trata  de  bebida  alcoólica.  Portanto,  há  uma  subjetividade  e

subliminaridade.  Não posso também, perdoe-me o Deputado João Leite,  aceitar  o

que disse a respeito do PMDB, que está jogando para a galera, porque, na verdade,

em primeiro lugar,  estou mostrando a minha firme posição como parlamentar.  Em

segundo  lugar,  estou  dando  também  uma  satisfação  do  meu  trabalho,  do  meu

mandato ao segmento responsável pela minha eleição e que, tenho certeza, pensa

como eu. O que não posso é aceitar que tudo que fizemos nesta tarde foi jogar para a

galera, mesmo porque o meu colega e irmão Deputado João Leite pediu aparte e não

discutiu o assunto, simplesmente discutiu as dívidas do Estado, não deixando clara a

sua posição em relação à bebida.

Agora,  fala-se  muito  em  acordo.  Então,  gostaria  que  me  fosse  apresentado,

Deputado Duarte Bechir, esse acordo em que a Fifa exigiu que a bebida alcoólica

fosse liberada nos estádios. E mais, se os outros não se acharam competentes para

legislar sobre a questão e nos foi transferida a responsabilidade, isso não quer dizer
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que tenhamos de concordar com o que não temos conhecimento. Isso não quer dizer

que temos de aprovar, em nome de um acordo que não conhecemos. Nem sabemos

se a Fifa fez tal exigência, prova é que o art. 7º fala de bebidas, mas não diz qual, já

que refrigerante e água também são bebidas.

Apresento, então, uma emenda - espero que a Casa seja solidária à aprovação dela

- em que acrescento após a palavra “bebidas” a expressão “não alcoólicas”. Essa é a

única coisa que altero no art. 7º, porque não está claro de que bebida se trata. Não

vou suprimir o art. 7º porque está falando de comida também. Não tenho nada contra,

sou totalmente a favor de quase todo o projeto, de 99,99% dele. Deputado Duarte

Bechir, sou contra apenas 0,01%. Voto pela inclusão, após a palavra “bebidas”, dos

termos “não alcoólicas”. Obrigado.

O Deputado Duarte Bechir - Respondendo ao Deputado Vanderlei Miranda, a Fifa

manda ao governo de Minas as considerações a serem feitas sobre a competição.

O art. 3º diz o seguinte: “Não se aplicam às competições as normas estaduais que

disponham  sobre  distribuição,  venda,  publicidade,  propaganda  ou  comércio  de

alimentos e bebidas no interior dos locais oficiais de competição”.

O Deputado Vanderlei Miranda ( em aparte)* - Bebidas.

O Deputado Duarte Bechir - Como não especifica que é uma, subentende-se que

são todas. Isso é claro.

O Deputado Vanderlei Miranda (em aparte)* - “O.k.”. Então, o acréscimo de “não

alcoólicas” define...

O Deputado Duarte Bechir - Entendi, mas vai contrariar o que a Fifa estabeleceu. A

norma está aqui.

O  Deputado  Vanderlei  Miranda  (em  aparte)*  -  Não.  Vamos  continuar  vendendo

bebidas nos estádios, Deputado.

O Deputado Duarte Bechir - Entendo a preocupação de V. Exa., Deputado.

O Deputado Vanderlei Miranda (em aparte)* - Só que bebida não alcoólica.

O  Deputado  Duarte  Bechir  -  Entendi.  Estamos  cumprindo  a  determinação  da

Federação Internacional de Futebol.

O Deputado João Leite (em aparte) - Obrigado, Deputado Duarte Bechir. Apenas

para corroborar a sua manifestação, queria dizer que a patrocinadora da Fifa é uma
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empresa de bebida alcoólica. Então, é claro, subentende-se que quem assinou foram

o PT e o PMDB. Não fomos nós da base do Governador Antonio Anastasia. Quem fez

esse acordo foram PT e PMDB.

Estou  inscrito  para  discutir,  mas  queria  que  a  discussão  se  desse  com  muitas

pessoas aqui.

Quero dizer ao meu irmão Vanderlei Miranda que eu, com 20 anos como atleta,

seguidor de Jesus Cristo, sou totalmente contrário à bebida alcoólica.  Só que me

posicionei  aqui,  em  relação  especialmente  a  um  Líder  que  me  questionou,

contrariamente à quebra de um acordo que Minas Gerais fez. Quero discutir com V.

Exa. depois. Esse acordo é mundial. Todas as vezes em que há uma Copa do Mundo,

há um acordo com o país, se não, ela não acontece, Deputado Vanderlei Miranda.

* - Sem revisão do orador.

Questão de Ordem

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, solicito o encerramento da reunião por falta

de quórum.

O Sr. Presidente (Deputado Hely Tarqüínio)  - 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 a discussão,

em 2º turno, dos Projetos de Lei nºs 3.520/2012 e 3.815/2013, e, em 1º turno, dos

Projetos de Lei nºs 3.296 e 3.316/2012, uma vez que permaneceram em ordem do

dia por seis reuniões.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados  para  a  especial  de  hoje,  às  20  horas,  e  para  as  extraordinárias  de

amanhã, dia 5, às 9 e 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 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 14/5/2013
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Às 10h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ivair Nogueira,

Celinho do Sinttrocel, Anselmo José Domingos e Pompilio Canavez (substituindo o

Deputado  Paulo  Guedes,  por  indicação  da  Liderança  do  PT),  membros  da

supracitada  Comissão.  Está  presente  também  o  Deputado  Adalclever  Lopes.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Ivair Nogueira, declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Paulo 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  discutir  e  a  votar  proposições  da  Comissão  e  comunica  o

recebimento  de  correspondência  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”,  nas  datas

mencionadas entre  parênteses:  do  Sr.  Geber  Soares de Oliveira,  Superintendente

Central  de  Administração  Financeira  da  Secretaria  de  Estado  de  Fazenda

(17/4/2013); da Sra. Maria Coeli Simões Pires, Secretária de Estado de Casa Civil e

de  Relações  Institucionais  (12/4/2013);  do  Sr.  Álvaro  Campos  de  Carvalho,

Superintendente Regional do DNIT (3/5/2013); do Sr. Helber Leite Lopes, Assessor

Parlamentar do Deputado Federal Aelton Freitas (4/5/2013); da Sra. Andréia Martins

de  Souza  Botelho,  Vereadora  da  Câmara  Municipal  de  Coronel  Fabriciano

(27/4/2013); do Sr. Davi Pimenta Delgado, Presidente da Câmara Municipal de Lima

Duarte (4/5/2013); e dos Srs. Reginaldo S. Cardoso, Prefeito Municipal de Córrego

Danta,  e  Ronaldo  Bernardes  de  Faria,  Presidente  do  PSDB  nesse  Município

(4/5/2013). Registra-se a presença do Deputado Paulo Guedes. 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,  dos

Projetos de Lei nºs 3.131 (relator: Deputado Anselmo José Domingos) e 3.316/2012,

ambos na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator:

Deputado Celinho do Sinttrocel, em virtude de redistribuição), e 3.466/2012 (relator:

Deputado  Ivair  Nogueira),  com  a  Emenda  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 4.600, 4.603,
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4.626, 4.627, 4.638 e 4.639 a 4.641/2013. Submetidos a discussão e votação, cada

um por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei

nºs 3.511 e 3.629/2012; e 3.801/2013. 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  Antonio  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-MG  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, no Vale do Aço; e seja realizada audiência pública para

debater  as  condições  da  prestação  de  serviços  de  transporte  de  passageiros  da

empresa Azul Linhas Aéreas; Célio Moreira em que solicita seja realizada audiência

pública  com  a  finalidade  de  obter  maiores  informações  sobre  o  cronograma  de

execução  da  operadora  Vivo  para  cumprir  os  compromissos  de  abrangência  de

atendimento relativa às  áreas rurais para o Serviço Móvel  Pessoal  -   SMP -   no

Estado,  constantes  na  licitação  4G nº  004/2012/PVCP/SPV da  Anatel,  da  qual  a

operadora foi vitoriosa; Juarez Távora em que solicita seja realizada audiência pública

no  Município  de  Congonhas  para  debater  a  situação  da  BR-040  no  trecho  Belo

Horizonte-Conselheiro Lafaiete; Ivair Nogueira (7) em que solicita seja encaminhado à

Empresa Municipal de Transporte e Trânsito de Betim -   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  principais

avenidas;  seja encaminhado à 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  dessa  rodovia;  seja  encaminhado  à

Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes 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  principais

avenidas;  seja  encaminhado  à  Transcon  pedido  de  providências  para  que  sejam
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feitas a manutenção e a recuperação da Via Expressa, no trecho sob sua jurisdição,

além da realização de capina nas margens dessa rodovia; seja realizada visita às

obras de construção do Sistema de Transporte Rápido por Ônibus - BRT - na Avenida

Santos  Dumont,  no Centro de  Belo Horizonte;  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, no Estado de São Paulo; seja

realizada audiência pública para debater a proposta de implantação de um anel viário

no  Município  de  Conceição  do  Mato  Dentro.  São  recebidos  pela  Presidência  os

requerimentos do Deputado Ivair Nogueira (3) em que solicita seja encaminhado ao

DNIT pedido de providências para que sejam instaladas nos dois sentidos da BR-040,

especialmente  no trecho de acesso ao Bairro  Joaquim  Murtinho,  em Congonhas,

placas indicando o Município de Resende Costa; seja encaminhado à concessionária

Nascentes das Gerais pedido de providências para que sejam instalados redutores de

velocidade nos dois sentidos do trecho urbano da Rodovia MG-050, no Município de

Mateus Leme; e seja encaminhado ao Diretor-Geral do Departamento de Estradas de

Rodagem do Estado de Minas Gerais -  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, constante do Proacesso, iniciadas há mais de

cinco anos; dos Deputados Ivair Nogueira e Rogério Correia, em que solicitam seja

encaminhado ao Diretor-Geral do DER-MG pedido de providências para que firme

convênio com os Municípios de São José da Lapa e Ribeirão das Neves a fim de que

essa  autarquia  assuma  a  conservação  da  rodovia  municipal  que  interliga  esses

Municípios. O Deputado Ivair Nogueira retoma a direção dos trabalhos, momento em

que  recebe,  para  serem  apreciados  em  reunião  posterior,  os  requerimentos  do

Deputado  Fred  Costa  (3)  em  que  solicita  seja  realizada  audiência  pública  para

debater a medida tomada pela companhia aérea Gol para economia de combustível e

o sistema de bonificação de pilotos; seja realizada audiência pública conjunta com a

Comissão de Trabalho, da Previdência e da Ação Social para debater a gratuidade do

transporte intermunicipal para idosos; e seja realizada audiência pública conjunta com

a Comissão de Trabalho, da Previdência e da Ação Social para discutir a implantação



322
____________________________________________________________________________

do  cartão  intermunicipal  de  transporte  gratuito  para  idosos  em  Minas  Gerais;  do

Deputado Celinho do Sinttrocel em que solicita seja realizada audiência pública para

debater a alteração do ICMS para o setor de transporte de cargas em Minas Gerais;

do  Deputado Gustavo Valadares,  em que solicita  seja realizada audiência pública

para debater a continuidade das obras do Programa de Recuperação e Manutenção

de Rodovias -  ProMG -  nas travessias urbanas nas rodovias estaduais; do Deputado

Paulo Guedes (2) em que solicita  seja realizada audiência pública para debater a

tramitação do Projeto de Lei nº 552/2011, que dispõe sobre o prazo de adequação

para serviço fretado de transporte intermunicipal de pessoas no Estado, do Projeto de

Resolução nº 279/2011, que revoga o art. 24 do Decreto nº 44.035, de 1º de junho de

2005, que disciplina a autorização para prestação de serviço fretado de transporte

rodoviário intermunicipal de pessoas e altera o Decreto nº 32.656, de 14 de março de

199, bem como debater a Lei nº 19.445, de 2011, que estabelece normas para coibir

o transporte metropolitano e intermunicipal clandestino de passageiros no Estado; e

seja realizada audiência pública no Município de Urucuia para debater a demora na

realização da obra de asfaltamento prometida pelo governo do Estado através do

programa Caminhos  de  Minas,  no  trecho  que  liga  os  Municípios  de  Pintópolis  a

Urucuia e o Entroncamento da MG -  181, em Riachinho, ao Entroncamento da MG-

479 em Arinos; e do Deputado Dalmo Ribeiro Silva (12) em que solicita seja realizada

visita ao Procurador da República Álvaro Souza Cruz para debater a interrupção da

transmissão de sinais de televisão aberta em Municípios do Sul de Minas Gerais; e

sejam  encaminhados  ao  Secretário  de  Estado  de  Transportes  e  Obras  Públicas

pedidos de providências para que elabore estudos de viabilidade de execução das

obras de recuperação da ponte situada no km zero do trecho de estrada que liga o

Município  de  Careaçu  ao  de  Silvianópolis;  elabore  estudos  de  viabilidade  de

execução de construção de um trevo na MG-290, no sentido Pouso Alegre-Ouro Fino,

com  destino  a  São José  do Pântano  e  Pântano  das  Rosas;  inclua  no  Programa

Estruturador Caminhos de Minas o trecho de estrada que liga o Município de Três

Pontas ao de Elói  Mendes,  via Pontalete, totalizando 30 km; realize melhorias no

acostamento da MG-290, na Rodovia Pouso Alegre-Ouro Fino, na divisa com São

Paulo; inclua no Programa Estruturador Caminhos de Minas o trecho de estrada que
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liga  o  Município  de  Careaçu  a  Silvianópolis;  6)  inclua  no  Programa Estruturador

Caminhos de Minas o trecho de estrada que liga o Município de Olímpio de Noronha

ao Município de  Cristina,  MG-347;  inclua no Programa Estruturador  Caminhos de

Minas o trecho de estrada que liga o Município de Turvolândia a Cordislândia; inclua

no  Programa  Estruturador  Caminhos  de  Minas  o  trecho  de  estrada  que  liga  o

Município  de  Elói  Mendes  ao  de  Monsenhor  Paulo,  totalizando  21 km; inclua  no

Programa Estruturador Caminhos de Minas o trecho de estrada que liga o Município

de  Varginha  ao  de  Monsenhor  Paulo,  totalizando  24  km;  inclua  no  Programa

Estruturador Caminhos de Minas o trecho de estrada que liga o Município de Elói

Mendes  a  Cordislândia,  totalizando  32  km;  e  inclua  no  Programa  Estruturador

Caminhos  de  Minas  o  trecho  de  estrada  que  liga  o  Distrito  de  Douradinho,  no

Município  de  Machado,  à  BR-267,  totalizando  18  km.  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.

Ivair Nogueira, Presidente - Célio Moreira.

ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 29/5/2013

Às 10h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Elismar Prado,

Luiz Henrique e Tiago Ulisses, membros da supracitada Comissão. Havendo número

regimental, o Presidente, Deputado Elismar Prado, declara aberta a reunião e, em

virtude da aprovação de requerimento do Deputado Tiago Ulisses, dispensa a leitura

da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros

da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a

matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da comissão e comunica

o  recebimento  de  correspondência  do  Sr.  João  Lúcio  Nogueira  em  que  solicita

intervenção junto aos órgãos competentes ou a indicação de um caminho para a

recuperação do Grupo Escolar Cardeal Mota, localizado no Município de Bias Fortes.

O Presidente, Deputado Elismar Prado, acusa o recebimento do Projeto de Lei nº

3.933/2013, em turno único, e avoca a si a relatoria da matéria. Passa-se à 2ª Fase



324
____________________________________________________________________________

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 4.084/2013, que recebeu parecer por sua aprovação.

Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs

4.606 e 4.728/2013. Submetido a discussão e a votação, é aprovado o Parecer de

Redação Final  do Projeto de Lei  nº  4.084/2013.  Passa-se à 3ª  Fase da 2ª  Parte

(Ordem  do  Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  da

Comissão.  A  Presidência  recebe  requerimento  dos  Deputados  Elismar  Prado,

Sargento  Rodrigues  e  Cabo  Júlio  em  que  solicitam  seja  encaminhado  ofício  ao

Coordenador da Promotoria de Defesa do Patrimônio Cultural e Turístico de Minas

Gerais,  solicitando  abertura  de  inquérito  civil  para  apurar  a  responsabilidade  na

cessão de acervo do patrimônio da Polícia Militar ao Parque Walter World, localizado

no Município de Poços de Caldas. Requer, ainda, sejam anexadas ao ofício as notas

taquigráficas  da  reunião  desta  Comissão,  realizada  em  8/5/2013.  Submetidos  a

votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos da Deputada Liza Prado

em que solicita seja realizada audiência pública desta Comissão em conjunto com a

Comissão  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia,  para  debater  o  Projeto  de  Lei  nº

3.924/2013, que assegura ao aluno matriculado na rede pública estadual de ensino o

direito  de  não  se  submeter  a  exame  de  avaliação  curricular  nas  situações  que

menciona,  e  do  Deputado Luiz  Henrique em que solicita  seja realizada audiência

pública desta Comissão, no Município de Janaúba, em parceria com o Ministério da

Cultura, com a Secretaria de Estado de Cultura e com o Fórum de Políticas Culturais

de Minas Gerais, para debater a interiorização do Sistema Nacional de Cultura em

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, 5 de junho de 2013.

Elismar Prado, Presidente -  Luzia Ferreira -  Luiz Henrique -  Bosco.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER SOBRE A MENSAGEM Nº 440/2013
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Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De  autoria  do  Governador  do  Estado,  a  mensagem  em  epígrafe  encaminha  o

Convênio  nº  17/2013,  celebrado  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, item 2.

Fundamentação

O  Convênio  ICMS  nº  17/2013  dispõe  sobre  concessão  de  regime  especial  na

cessão de meios de rede entre as empresas de telecomunicação relacionadas no Ato

Cotepe nº 13/2013. O referido convênio estabelece que, na prestação de serviços de

telecomunicação  entre  essas  empresas,  fica  atribuída  a  responsabilidade  pelo

recolhimento do imposto incidente sobre a cessão dos meios de rede ao prestador do

serviço ao usuário final. O conceito de cessão de meios de rede diz respeito a formas

de exploração de serviços de telecomunicações que pressupõem o uso de meios de

telecomunicação -  recursos integrantes da rede -  de uma prestadora de serviços por

outra, mediante remuneração pré-estabelecida, para prestação, por esta última, de

serviços a terceiros.

A responsabilidade tributária definida no convênio em análise se aplica, também, às

empresas  prestadoras  de  Serviço  Limitado  Especial  -   SLE  -  ,  Serviço  Móvel

Especializado -  SME -  e Serviço de Comunicação Multimídia -  SCM - , que tenham

como tomadoras de serviço as empresas relacionadas no ato supracitado.

O tratamento tributário disposto nesse convênio é condicionado à comprovação do

uso do serviço como meio de rede,  nas formas que estipula, isto é, por  meio de

apresentação de demonstrativo de tráfego, contrato de cessão de meios, declaração

expressa do tomador do serviço confirmando a finalidade do uso, utilização de código

específico para as prestações de que trata o convênio (nesse caso, conforme previsto

no  Convênio  ICMS  nº  18/2013)  e  indicação,  no  corpo  da  nota  fiscal,  de  dados

comprobatórios da natureza dos serviços e de sua finalidade.

O convênio estipula, ainda, as hipóteses nas quais se torna obrigatório ao tomador
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dos serviços o recolhimento do imposto incidente sobre a aquisição dos meios de

rede,  sem  direito  a  crédito,  bem  como  estabelece  a  metodologia  de  cálculo  do

montante a ser tributado. Por fim, o convênio exclui de seu escopo de aplicação o

prestador ou tomador de serviços de telecomunicação que seja optante do Simples

Nacional.

Evidencia-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

Pelo exposto,  concluímos pela ratificação do Convênio nº  17/2013,  por  meio do

projeto de resolução a seguir apresentado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº .../2013

Ratifica  o  Convênio  nº  17/2013,  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 17/2013, celebrado pelo Conselho Nacional
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de  Política  Fazendária  -   Confaz -   em 5  de  abril  de  2013,  que  dispõe sobre  a

concessão  de  regime  especial  na  cessão  de  meios  de  rede  entre  empresas  de

telecomunicação.

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

Sala das Comissões, 4 de junho de 2013.

Romel  Anízio,  Presidente  -  Carlos  Mosconi,  relator  -  Lafayette  de  Andrada  -

Adalclever Lopes.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DA MENSAGEM Nº 441/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De  autoria  do  Governador  do  Estado,  a  mensagem  em  epígrafe  encaminha  o

Convênio  nº  18/2013,  celebrado  no  âmbito  do  Conselho  Nacional  de  Política

Fazendária -  Confaz - , em 5/4/2013.

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, item 2.

Fundamentação

O Convênio ICMS nº 18/2013 altera o Anexo Único do Convênio ICMS nº 115/2003,

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 referido Anexo Único, que é o

manual  de  orientação  para  tais  procedimentos,  foi  alterado  em  sua  “Tabela  de

Classificação do Item de Documento Fiscal”, “Grupo 11 -  Cessão de Meios de Rede",

ao qual foram acrescidos três novos códigos, com as respectivas descrições: 1105 -

Lançamento de ICMS proporcional às saídas isentas, não tributadas ou com redução

de  base  de  cálculo  (§  1º,  cláusula  terceira,  Convênio  ICMS  NN/AAAA);  1106  -

Lançamento de ICMS proporcional às cessões de meio destinadas a consumo próprio

(§ 1º, cláusula terceira, Convênio ICMS NN/AAAA); e 1107 -  Lançamento de ICMS

complementar,  na  condição  de  responsável  tributário  (§  2º,  cláusula  terceira,

Convênio NN/AAAA).
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Essa alteração se coaduna com o que determina o Convênio ICMS nº 17/2013, que

dispõe sobre a concessão de regime especial  na cessão de meios de rede entre

empresas  de  telecomunicação  que  especifica.  O  referido  convênio  determina,  no

inciso III da cláusula segunda, que a responsabilidade pelo recolhimento do imposto

incidente  sobre  a  cessão  dos  meios  de  rede  ao  prestador  do  serviço  de

telecomunicação ao usuário final fica condicionada à comprovação do uso do serviço

como meio de rede, entre outras formas, pela utilização de código específico para as

prestações de que trata, conforme alterações promovidas pelo convênio objeto deste

parecer.

Cabe esclarecer que o conceito de cessão de meios de rede diz respeito a formas

de exploração de serviços de telecomunicações que pressupõem o uso de meios de

telecomunicações -  recursos integrantes da rede -  de uma prestadora de serviços

por outra, mediante remuneração pré-estabelecida, para prestação, por esta última,

de serviços a terceiros.

Evidencia-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

26/12/1975, e no art. 1º, “caput”, da Lei Complementar Federal nº 24, de 7/1/1975.

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.
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Conclusão

Pelo exposto,  concluímos pela ratificação do Convênio nº  18/2013,  por  meio do

projeto de resolução a seguir apresentado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº /2013

Ratifica  o  Convênio  nº  18/2013,  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 18/2013, celebrado pelo Conselho Nacional

de Política Fazendária -  Confaz - , em 5 de abril de 2013, que altera o Anexo Único

do Convênio  ICMS nº  115/2003,  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.

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

Sala das Comissões, 4 de junho de 2013.

Romel Anízio, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Adalclever Lopes - Carlos

Mosconi.

PARECER SOBRE A MENSAGEM Nº 442/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De  autoria  do  Governador  do  Estado,  a  mensagem  em  epígrafe  comunica  a

celebração do Convênio  nº  22/2013,  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, item 2.

Fundamentação

O Convênio ICMS nº 22/2013 altera o Convênio nº 133/2002, 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
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das contribuições para o Pis-Pasep e da Cofins, a que se refere a Lei Federal nº

10.485, de 2002.

A cláusula primeira do Convênio ICMS nº 22/2013 reduz percentualmente a base de

cálculo do ICMS para os estabelecimentos que especifica, na hipótese de operação

de saída tributada pela alíquota interestadual de 4%, nos seguintes termos:

a)  5%,  relativamente  a  um conjunto  de  veículos  automóveis  para transporte  de

pessoas e mercadorias, conforme especificado no Anexo I do convênio modificado;

b) 2,29%, relativamente a caminhões chassi e monobloco, conforme especificados

no Anexo II da norma alterada (Convênio Nº 133/2002);

c)  0,6879%,  relativamente  a  um  conjunto  de  máquinas  e  equipamentos

automotores, tratores, veículos automóveis para transporte de 10 ou mais pessoas,

conforme especificados no Anexo III do Convênio ICMS nº 133/2002, bem como a

veículos  automóveis  para  usos  especiais  e  chassis  com  motor,  igualmente

especificados no mesmo anexo.

Por  sua  vez,  sua  cláusula  segunda  convalida  os  procedimentos  adotados  em

conformidade com o disposto na cláusula primeira, no período de 1º de janeiro de

2013 até a data de entrada em vigor desse convênio.

Ressalta-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
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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 nº  22/2013,  por  meio do

projeto de resolução a seguir apresentado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº .../2013

Ratifica  o  Convênio  nº  22/2013,  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 22/2013, celebrado pelo Conselho Nacional

de Política Fazendária -  Confaz -  em 5 de abril de 2013, que altera o Convênio ICMS

nº 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 2002.

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

Sala das Comissões, 4 de junho de 2013.

Romel  Anízio,  Presidente  -  Lafayette  de  Andrada,  relator  -  Carlos  Mosconi  -

Adalclever Lopes.

PARECER SOBRE A MENSAGEM Nº 443/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De  autoria  do  Governador  do  Estado,  a  mensagem  em  epígrafe  encaminha  o

Convênio  nº  29/2013,  celebrado  no  âmbito  do  Conselho  Nacional  de  Política

Fazendária -  Confaz - , em 11 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, item 2.
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Fundamentação

O  Convênio  ICMS  nº  29/2013  dispõe  sobre  a  adesão  do  Distrito  Federal  às

disposições do Convênio ICMS nº 5/1993, que autoriza os Estados que menciona 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  -   incidente  sobre  o  fornecimento  de

alimentação pelo restaurante-escola do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial

-  Senac.

A redação original do Convênio ICMS nº 5/1993, que dispunha sobre a concessão

do benefício aos Estados da Bahia e do Maranhão, foi alterada, no ano de 2012, pelo

Convênio ICMS nº 35, para autorizar aos Estados de Alagoas, Ceará, Minas Gerais,

Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe a concessão de isenção do ICMS no

fornecimento de alimentação oriunda de aulas práticas promovidas pelo restaurante-

escola  do  Senac  e  pelos  conselhos  regionais  dos  respectivos  Estados,  sem  fins

lucrativos, embora com cobrança do serviço.

Evidencia-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
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celebrados, considerando-se ratificação tácita dos convênios a falta de manifestação

nesse prazo.

Conclusão

Pelo exposto,  concluímos pela ratificação do Convênio nº  29/2013,  por  meio do

projeto de resolução a seguir apresentado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº.../2013

Ratifica  o  Convênio  nº  29/2013,  celebrado  pelo  Conselho  Nacional  de  Política

Fazendária -  Confaz -  em 11 de abril de 2013.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º -  Fica ratificado o Convênio nº 29/2013, celebrado pelo Conselho Nacional

de Política Fazendária -  Confaz -  em 11 de abril de 2013, que dispõe sobre a adesão

do  Distrito  Federal  às  disposições  do  Convênio  ICMS  nº  5/93,  que  autoriza  os

Estados da Bahia e do Maranhão a conceder isenção do ICMS incidente sobre o

fornecimento  de  alimentação  pelo  restaurante-escola  do  Serviço  Nacional  de

Aprendizagem Comercial -  Senac - , nas condições que indica.

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

Sala das Comissões, 4 de junho de 2013.

Romel  Anízio,  Presidente  e  relator  -  Lafayette  de  Andrada  -  Carlos  Mosconi  -

Adalclever Lopes.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.001/2011

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  Associação  Pró-Reabilitação  dos

Portadores das Anomalias Faciais Congênitas -  Face Amiga, 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.
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Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.001/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Pró-Reabilitação dos Portadores das Anomalias Faciais Congênitas -  Face Amiga,

com sede no Município de Uberlândia, pessoa jurídica de direito privado, sem fins

lucrativos,  que  tem  como  escopo  prestar  assistência  a  crianças,  adolescentes  e

adultos com anomalias faciais congênitas, especialmente as fissuras labiopalatinas.

Congregando profissionais da saúde,  como médicos e odontólogos, a instituição

promove, gratuitamente, a saúde de gestantes, crianças, adolescentes e adultos, por

meio de atenção de baixa, média e alta complexidade; realiza a educação informal e

comportamental  de indivíduos com deformidades faciais;  presta assistência social,

psicológica e cultural; incentiva o aperfeiçoamento e a capacitação de profissionais

multidisciplinares e pessoal auxiliar na prestação de serviços; e disponibiliza casa de

apoio para pacientes e acompanhantes, no caso de intervenções.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  humanitário  desenvolvido  pela  Associação

Face Amiga, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade

pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.001/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 4 de junho de 2013.

Pompílio Canavez, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.658/2012

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

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 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.



335
____________________________________________________________________________

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.658/2012 pretende 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.

A homenageada, também conhecida por Dorinha, viveu parte de sua infância no

meio rural, no Município de Santana de Pirapama, onde começou seus estudos com

uma professora particular. Posteriormente, mudou-se para Sete Lagoas.

Apaixonada pela arte de educar,  logo após sua graduação em Belas Artes  pela

Universidade Federal de Minas Gerais -  UFMG - , dedicou-se ao magistério, como

professora de artes. Voltou aos bancos acadêmicos para graduar-se em Pedagogia e,

em seguida, fez pós-graduação em Inspeção e Orientação.

Após prestar  concurso na Secretaria  de Estado de Educação de Minas  Gerais,

ocupou o cargo de Inspetora na 23ª Superintendência Regional de Ensino -  SRE de

Sete Lagoas - , onde iniciou seus estudos das leis que regem a educação. Mais tarde,

ocupou o cargo de Superintendente nessa mesma SRE, comandando 18 Municípios.

Maria das Dores Campelo dos Santos exercia liderança em tudo que fazia e sempre

se mostrou alegre, altruísta e animada. Deixou um legado de perseverança, otimismo

e luta.

Pelas razões aduzidas, entendemos justa e meritória a atribuição do nome Escola

Estadual Maria das Dores Campelo dos Santos para designar a unidade escolar que

atende à comunidade do Bairro Jardim Primavera, em Sete Lagoas.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.658/2012, em

turno único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 5 de junho de 2013.

Deiró Marra, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.906/2013

Comissão de Esporte, Lazer e Juventude

Relatório

De autoria  do  Deputado Glaycon Franco,  o  projeto  de  lei  em epígrafe tem por
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objetivo declarar de utilidade pública o Centro de Treinamento de Artes Marciais Atleta

do Futuro, com sede no Município de Lavras.

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 3.906/2013 pretende declarar de utilidade pública o Centro de

Treinamento de Artes Marciais Atleta do Futuro, com sede no Município de Lavras,

pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como escopo a difusão

da prática do karatê de contato, especialmente entre crianças e adolescentes.

Congregando  professores,  atletas  e  simpatizantes  desse  esporte,  a  instituição

estimula jovens carentes a se aperfeiçoarem, por meio da prática e do estudo das

artes marciais; promove aulas e atividades desportivas; organiza torneios internos e

campeonatos.

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 pelo Centro de Treinamento de

Artes Marciais Atleta do Futuro, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o

título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.906/2013, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 4 de junho de 2013.

Ulysses Gomes, relator.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.952/2013

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria do Deputado Ivair Nogueira, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

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 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 3.952/2013 pretende declarar de utilidade pública o Bem-Me-

Quer Grupo de Apoio aos Portadores de Câncer, com sede no Município de Monte

Santo de Minas, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como

escopo prestar assistência a pacientes que se submetem a tratamento oncológico.

Na consecução desse propósito, a instituição oferece apoio psicológico a pacientes

e seus familiares; presta esclarecimentos sobre os direitos legais aos portadores de

câncer;  coordena  oficinas  de  atividades  diversas  a  seus  assistidos  e  realiza

campanhas educativas e preventivas; organiza palestras sobre o assunto.

Tendo em vista o relevante trabalho humanitário desenvolvido pelo Bem-Me-Quer

Grupo de Apoio aos Portadores de Câncer, consideramos meritória a iniciativa de lhe

outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.952/2013, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 4 de junho de 2013.

Arlen Santiago, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.970/2013

Comissão de Esporte, Lazer e Juventude

Relatório

De autoria do Deputado Fabiano Tolentino, o projeto de lei  em epígrafe tem por
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objetivo declarar de utilidade pública o Independente Futebol  Clube,  com sede no

Município de Bom Sucesso.

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  3.970/2013  pretende  declarar  de  utilidade  pública  o

Independente  Futebol  Clube,  com  sede  no  Município  de  Bom  Sucesso,  pessoa

jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como escopo a difusão do

civismo e da cultura física.

Com esse propósito, a instituição incentiva a prática esportiva, principalmente do

futebol,  participa  de  competições  em  diversas  atividades  esportivas  amadoristas

especializadas e realiza eventos sociais e culturais.

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  pelo  Independente  Futebol

Clube, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.970/2013, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 4 de junho de 2013.

Tenente Lúcio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.986/2013

Comissão de Esporte, Lazer e Juventude

Relatório
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De autoria  do  Deputado Glaycon Franco,  o  projeto  de  lei  em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública o Clube do Cavalo de Conselheiro Lafaiete, 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 3.986/2013 pretende declarar de utilidade pública o Clube do

Cavalo  de  Conselheiro  Lafaiete,  com sede no Município de  Conselheiro  Lafaiete,

pessoa  jurídica  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  que  tem  como  escopo  a

valorização da equinocultura.

Com  esse  propósito,  a  instituição  congrega  os  criadores  de  equídeos  e

simpatizantes  dessa  prática,  realiza  exposições,  concurso  de  marcha,  provas  de

hipismo, enduros, cavalgadas e eventos similares e busca o aprimoramento genético

dos animais, por meio do desenvolvimento morfológico racial. Além disso, divulga a

cultura e o esporte equestre, orienta sobre a proteção do meio ambiente, dos equinos

e de seu habitat, mantém escola de equitação e utiliza os cavalos para melhorar a

qualidade de vida de pessoas com deficiência.

Tendo em vista o importante trabalho social desenvolvido pelo Clube do Cavalo de

Conselheiro  Lafaiete  junto  à  comunidade  em  que atua,  consideramos  meritória  a

iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.986/2013, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 4 de junho de 2013.

Tenente Lúcio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.987/2013

Comissão de Esporte, Lazer e Juventude

Relatório

De autoria do Deputado Anselmo José Domingos, o projeto de lei em epígrafe tem
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por objetivo declarar de utilidade pública a entidade Farroupilha Futebol Clube, 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 3.987/2013 pretende declarar de utilidade pública a entidade

Farroupilha Futebol Clube, com sede no Município de Contagem, pessoa jurídica de

direito privado, sem fins lucrativos,  que tem como escopo a difusão de atividades

sociais, cívicas, culturais e desportivas.

Com esse propósito, a instituição incentiva a prática de esportes, especialmente o

futebol,  bem como participa  de  competições em todas  as modalidades esportivas

amadoristas especializadas, nos termos da legislação vigente.

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  referida  entidade,

consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.987/2013, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 4 de junho de 2013.

Ulysses Gomes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.082/2013

Comissão de Constituição e Justiça

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

utilidade pública o Centro de Reabilitação do Dependente Químico Novo Horizonte,

com sede no Município de Uberaba.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  17/5/2013 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 4.082/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Centro  de  Reabilitação  do  Dependente  Químico  Novo  Horizonte,  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  (alterado  em  12/10/2009)

determina,  nos  arts.  4º  e  27,  que  as  atividades  de seus  Diretores,  Conselheiros,

associados, instituidores, benfeitores ou equivalentes não serão remuneradas; e, no

art.  33,  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.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.082/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 4 de junho de 2013.

Sebastião Costa, Presidente - Luiz Henrique, relator - Dalmo Ribeiro Silva - Duilio
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de Castro - André Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.087/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Bráulio Braz, o projeto de lei em epígrafe visa declarar 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 matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  18/5/2013 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 4.087/2013 tem por finalidade declarar 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.

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. 15 e 44, que,

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

congênere, legalmente constituída e registrada no Conselho Nacional de Assistência

Social, para ser aplicado nas mesmas finalidades da associação dissolvida; e, nos

arts. 29, § 2º e 45, que as atividades de seus dirigentes não serão remuneradas.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do
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Projeto de Lei nº 4.087/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 4 de junho de 2013.

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

de Castro - André Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.328/2011

Comissão de Direitos Humanos

Relatório

De autoria da Deputada Ana Maria Resende, a proposição em epígrafe, resultante

do desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.493/2008, “assegura a publicização e o

acesso a dados relativos à condição da mulher no Estado”.

O  projeto  foi  distribuído  às  Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Direitos

Humanos.

Em  seu exame preliminar,  a  Comissão  de Constituição  e  Justiça  concluiu  pela

juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  da  matéria,  cabendo  agora  a  esta

Comissão emitir parecer quanto ao mérito, em cumprimento ao disposto no art. 188,

combinado com o art. 102, V, do Regimento Interno.

No  decorrer  da  tramitação,  verificou-se  a  semelhança  dos  Projetos  de  Lei  nºs

2.614/2011  e  3.844/2013  com  a  proposição  em  análise,  pelo  que  foram  a  esta

anexados, por decisão da Presidência desta Casa, nos termos do art. 173, § 2º, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em comento pretende assegurar a publicidade e o acesso a dados

relativos à situação da mulher, sob os mais variados aspectos, em Minas Gerais.

O texto original do projeto estabelece a publicização anual, com base no exercício

anterior,  de  dados  relativos  à  condição  da  mulher  e  outras  informações  dessa

natureza que estejam sob guarda, disposição ou responsabilidade de órgãos da sua

administração direta e indireta, especialmente sobre: nível de emprego formal, por

setor  de  atividade;  taxa  de  participação  feminina  em  relação  à  população

economicamente ativa e ao pessoal ocupado e desocupado; taxa de desemprego

feminino aberto por setor de atividade; participação feminina no pessoal ocupado por

setor  de  atividade;  rendimento  médio  real  das  mulheres  ocupadas,  por  setor  de
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atividade  e  posição  na  ocupação;  total  de  rendimento  das  mulheres  ocupadas;

número de vítimas de violência física, sexual ou psicológica; índice de participação

feminina ocupada em ambientes insalubres; expectativa média de vida da mulher;

taxa  de  mortalidade  da  população feminina  e  suas  principais  causas;  número  de

mortes de mulheres durante gestação, parto, puerpério e por aborto espontâneo ou

provocado;  taxa  de  participação  da  mulher  na  composição  etária  e  étnica  da

população  em  geral;  grau  de  instrução  médio  da  população  feminina;  taxa  de

incidência de gravidez na adolescência; taxa de incidência de doenças próprias da

mulher  e daquelas  sexualmente  transmissíveis;  proporção de mulheres chefes de

domicílio,  considerando  escolaridade,  renda  média,  acesso  a  eletricidade,  água

tratada, esgotamento sanitário e coleta de lixo; cobertura previdenciária oficial para

trabalhadoras  ativas  e  inativas;  índice  de  mulheres  apenadas,  por  regime;  e

disposições dos tratados e das conferências nacionais e internacionais pertinentes à

mulher e de que o Estado de Minas Gerais seja signatário ou participante.

Ainda conforme a proposição, os órgãos públicos poderão disponibilizar ou publicar

informações ou pesquisas realizadas por instituições de caráter público ou privado

que  produzam  dados  pertinentes  ou  de  interesse  para  as  mulheres,  bem  como

poderão basear-se nesses levantamentos para a composição dos dados pretendidos.

O  projeto  também  determina  a  divulgação  de  informações  sobre  convênios,

conferências e seminários que o Estado de Minas Gerais tenha realizado ou de que

tenha participado; estabelece que os dados deverão abranger todos os Municípios do

Estado e, por fim, determina a publicização, anual e com base no exercício anterior,

de  dados  orçamentários  por  projeto  e  atividade  destinados  à  implementação  de

políticas públicas específicas para as mulheres.

As proposições anexadas -  o Projeto de Lei nº 2.614/2011, que dispõe sobre a

publicação anual, pelo Poder Executivo, dos dados socioeconômicos e de atividades

sociais relativas à mulher, e o Projeto de Lei nº 3.844/2013, que cria o Relatório Anual

Socioeconômico  da  Mulher  Mineira  -   possuem  teor  praticamente  idêntico  ao  da

proposição em estudo, sendo desprovidas de inovação significativa.

Acerca do tema, é fundamental destacar que a obtenção de indicadores sociais e

estatísticas confiáveis acerca das condições da população como um todo constitui,
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indiscutivelmente,  pressuposto  fundamental  para  a  elaboração,  implementação  e

avaliação das políticas públicas.

No âmbito  nacional,  anote-se a  Pesquisa  Nacional  por  Amostra  de  Domicílios  -

PNAD - , realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística -  IBGE. A PNAD

reúne  indicadores  sobre  a  realidade  social  brasileira,  abrangendo,  entre  outras,

informações  sobre  aspectos  demográficos,  educação,  trabalho  e  rendimento,

domicílios, famílias e grupos populacionais específicos -  crianças, adolescentes e

jovens,  mulheres  e  idosos  -  ,  observados  os  diferentes  estratos  populacionais  e

geográficos  do  País  quanto  aos  temas  selecionados.  Esses  indicadores  são

apresentados sob a forma de tabelas e gráficos, consolidados tanto relativamente ao

País, quanto a grandes regiões.

De  acordo  com  informações  constantes  do  “site”  do  IBGE,  a  PNAD  investiga

anualmente, de forma permanente, características gerais da população, de educação,

trabalho,  rendimento  e  habitação.  Outras  são  pesquisadas  com  periodicidade

variável,  de  acordo  com  as  necessidades  de  informação  para  o  País,  como  as

características  sobre  migração,  fecundidade,  nupcialidade,  saúde,  segurança

alimentar,  entre  outros  temas.  O  levantamento  dessas  estatísticas  constitui  um

importante instrumento para formulação, validação e avaliação de políticas orientadas

para  o  desenvolvimento  socioeconômico  e  a  melhoria  das  condições  de  vida  no

Brasil.  (Disponível  em:  <http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/trabalhoe

rendimento/ pnad2011/default.shtm>. Consulta em: 22 mai. 2013).

Além da PNAD, outras pesquisas, também realizadas pelo IBGE, são efetivadas

com vistas  a  orientar  a  organização das  políticas  públicas,  destinadas,  dentre os

vários  públicos-alvo,  às  mulheres.  Um  exemplo  a  ser  lembrado é  a  Pesquisa  de

Informações  Básicas  Estaduais  -   Perfil  dos  Estados  Brasileiros  -   2012,  a  qual

apresenta um capítulo dedicado à política de gênero, contendo informações sobre a

gestão da política e a existência de planos, serviços e estruturas de atendimento

relacionados, por unidade da Federação.

Em  Minas  Gerais,  destaque-se  a  implementação  do  Índice  Mineiro  de

Responsabilidade Social -  IMRS - , criado pela Lei nº 14.172, de 2002, com o escopo

de  proceder  à  divulgação  periódica  do  perfil  de  desempenho  dos  Municípios  do
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Estado nas áreas sociais.

O art. 2º da lei prevê que o índice será elaborado pela Fundação João Pinheiro, a

partir de dados fornecidos pelos Municípios, por órgãos e entidades da administração

direta e indireta do Estado e por instituições públicas federais. A norma estabelece,

ainda,  que  para  a  elaboração  do  IMRS  serão  consideradas  as  dimensões  de

assistência  social,  educação,  saúde,  emprego,  segurança  alimentar,  segurança

pública, habitação, saneamento, transporte, lazer e renda, segundo as variáveis de

gênero, etnia,  orientação sexual,  idade e condição de deficiência.  Ainda conforme

essa lei, o relatório do IMRS será divulgado bienalmente no órgão oficial de imprensa

do Estado e na internet, sendo que os dados referentes ao índice serão utilizados

como referência  para  o  planejamento  das  políticas  estaduais,  principalmente  nas

áreas sociais.

Aliás, a partir da criação do IMRS, foi editada a Lei nº 15.011, de 2004, que dispõe

sobre a responsabilidade social na gestão pública estadual. O art. 1º define a gestão

pública  socialmente  responsável  como  aquela  que  busca  a  implementação  de

políticas públicas, planos, programas, projetos e ações que assegurem o acesso da

população a assistência social, educação, serviços de saúde, emprego, alimentação

de  qualidade,  segurança  pública,  habitação,  saneamento,  transporte  e  lazer,  com

equidade de gênero, etnia, orientação sexual, idade e condição de deficiência. Para

isso, o Estado utilizará, além do IMRS, outras ferramentas como o Mapa da Inclusão

Social,  o Balanço Social  Anual  e os Anexos Sociais  do Plano Plurianual de Ação

Governamental,  da  Lei  de  Diretrizes  Orçamentárias  e  da  Lei  Orçamentária  Anual

como instrumentos de planejamento e avaliação social.

Podem ser citadas outras normas já produzidas em Minas Gerais, como a Lei nº

15.218, de 2004, que cria a Notificação Compulsória de Violência contra a Mulher e a

Comissão de Monitoramento da Violência contra a Mulher; a Lei nº 15.952, de 2005,

que estabelece a política de prevenção da mortalidade materna e dispõe sobre o

Cadastro Mineiro de Controle da Mortalidade Materna; e a Lei nº 20.016, de 2012,

que dispõe sobre o registro e a divulgação dos dados sobre violência contra a mulher

no Estado,  todas destinadas a mapear  a situação da mulher  e mitigar  problemas

específicos e inerentes a esse público.
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Posto  isso,  é  de  se  reportar  à  justificação  do  projeto  sob  estudo.  Dentre  os

argumentos utilizados em favor da aprovação da matéria, verifica-se o entendimento

de  que  a  edição  da  futura  lei  propiciará  “conhecer  a  realidade  para  subsidiar  a

implementação de políticas públicas que visem fomentar os direitos das mulheres,

especialmente  sobre  as  questões  atinentes  às  desigualdades  de  gênero,

maternidade, violência e trabalho”.

Não obstante a importante preocupação da autora, a consolidação de dados ou

indicadores sociais está a cargo de instituições legalmente constituídas para esse fim,

a  exemplo  da  Fundação João  Pinheiro,  que,  entre  outros  objetivos,  destina-se  a

realizar estudos e projetos de pesquisa aplicada, bem como prestar suporte técnico a

órgãos públicos e entidades privadas. As pesquisas, realizadas permanentemente,

são  divulgadas  periodicamente,  e  resultados  e  indicadores  produzidos  são

acessíveis, de modo geral. Não é razoável, outrossim, atribuir-se a incumbência de

produção  e  divulgação  desses  dados  a  qualquer  dos  órgãos  que  compõem  a

administração  direta  do  Executivo  estadual,  considerando-se,  especialmente,  a

abrangência e complexidade das informações que se pretende produzir e divulgar.

Corroborando os obstáculos à aprovação da proposta em análise, há que se atentar

para  a  legislação  já  produzida  e  em  vigor  no  Estado,  nos  termos  anteriormente

abordados.  E,  para  além  da  deferência  à  atividade  legiferante,  merecem  ser

reconhecidos  e  levados  em  consideração  não  a  lacuna  de  preceito  legal,  mas

problemas  e  entraves  na  implementação  das  ações  governamentais,  seja  pelas

dificuldades  não  raramente  enfrentadas  pelos  gestores  públicos  em  cumprir  os

comandos  normativos,  seja  pela  escassez  de  recursos  específicos,  seja  pela

insuficiência de ações de fiscalização e controle do cumprimento de medidas como as

apresentadas pelo projeto ora analisado.

Entendemos, portanto, que a proposição, quanto ao mérito, não traria real inovação

ao ordenamento jurídico, tendo em vista a legislação afim e em vigor no Estado, pelo

que, caso aprovada, poderá passar a compor o rol de normas de eficácia meramente

simbólica.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei nº 1.328/2011.
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Sala das Comissões, 5 de junho de 2013.

Durval  Ângelo,  Presidente  -  Rômulo  Viegas,  relator  -  Sebastião  Costa  -  Duarte

Bechir.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.276/2011

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei  em tela assegura às

pessoas  portadoras  de  albinismo  o  exercício  de  direitos  básicos  nas  áreas  de

educação, saúde e trabalho no Estado.

A proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Saúde e de

Fiscalização Financeira e Orçamentária e foi analisada preliminarmente pela primeira,

que concluiu pela constitucionalidade, juridicidade e legalidade da matéria na forma

do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Vem, agora, o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito, em

cumprimento do disposto no art. 188, combinado com o art. 102, XI, do Regimento

Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em comento visa a assegurar às pessoas albinas direitos básicos

nas áreas de educação, saúde e trabalho, com vistas ao seu bem-estar social.

O albinismo é uma condição congênita, caracterizada pela falta parcial ou completa

da melanina  -   o  pigmento  da  pele,  cabelos,  pelos  e  olhos -  ,  determinada pela

ausência ou defeito da enzima que a produz. Trata-se de um distúrbio hereditário que

se manifesta quando o pai  e a mãe são portadores dos genes que o ocasionam.

Estima-se que uma em cada 17 mil pessoas é albina.

O albinismo pode se manifestar de forma total ou parcial, afetando todo o corpo ou

parte dele. A forma mais comum, no entanto, é a total. As pessoas com albinismo

apresentam, em geral, as seguintes características, que podem variar de acordo com

o grau de manifestação da disfunção: pele branca, frágil e fotossensível, altamente

suscetível a queimaduras e câncer de pele; variações na cor da íris;  ausência de

pigmentação na retina; alterações da anatomia ocular e visão subnormal; e patologias

pulmonares e intestinais, em alguns casos mais graves.
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A Comissão anterior, em sua análise preliminar, apontou a competência concorrente

da União,  do Estado e dos Municípios para tratar de assuntos relativos a cultura,

educação e  saúde,  segundo os  preceitos  da  Constituição Federal  de  1988.  Além

disso, ressaltou que as distinções no tratamento entre pessoas, determinadas por lei,

são válidas quando compensam situações de desigualdade entre elas. Assim, essa

Comissão concluiu que, em face das dificuldades sociais por que passam os albinos,

esse grupo merece atenção especial por parte do Estado e apresentou o Substitutivo

nº  1  à  proposição  em  comento.  As  alterações  propostas  pela  Comissão  de

Constituição e Justiça retiram da proposição em análise os comandos que não se

coadunam  com  o  princípio  da  igualdade,  instituído  pelo  art.  5º  da  Constituição

Federal, e, portanto, poderiam constituir privilégios para as pessoas albinas em áreas

em que não há fatores distintivos  impostos a esse grupo em comparação com a

população em geral.

Entendemos que as alterações propostas pela Comissão de Constituição e Justiça

são oportunas. Entretanto, em virtude da existência da Lei nº 16.683, de 10/1/2007,

que autoriza o Poder Executivo a desenvolver ações de acompanhamento social nas

escolas,  julgamos que seria conveniente acrescentar  os  comandos pertinentes da

proposição a essa norma, tendo em vista a semelhança de seu objeto com o do

projeto de lei  em questão. Dessa forma, apresentamos o Substitutivo nº 2 ao final

deste parecer, em obediência ao princípio da consolidação das leis.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.276/2011 no

1º  turno,  na  forma  do  Substitutivo  nº  2,  a  seguir  redigido.  Com  a  aprovação  do

Substitutivo nº 2, fica prejudicado o Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de

Constituição e Justiça.

SUBSTITUTIVO Nº 2

Acrescenta o art. 3º-A à Lei nº 16.683, de 10 de janeiro de 2007, que autoriza o

Poder Executivo a desenvolver ações de acompanhamento social nas escolas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º -  A Lei nº 16.683, de 10 de janeiro de 2007, fica acrescida do seguinte art.

3º-A:
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“Art. 3º-A -  O Estado implantará serviços e empregará recursos para identificação e

acompanhamento de alunos albinos na rede oficial de ensino, com vistas a assegurar

sua inclusão social, seu desenvolvimento educacional e seu encaminhamento à rede

pública de saúde, quando necessário.”.

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

Sala das Comissões, 4 de junho de 2013.

Carlos Mosconi, Presidente - Carlos Pimenta, relator - Doutor Wilson Batista.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.193/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.193/2012, de autoria do Deputado Dilzon Melo, que autoriza o

Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Santana  do  Manhuaçu  o  imóvel  que

especifica, 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 N° 3.193/2012

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. 1° -  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 naquele Município, registrado sob o n° 24.681, a fls. 223

do Livro 3-X, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Manhuaçu.

Parágrafo único -  O imóvel a que se refere o “caput” 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. 1° .

Art. 3° -  A autorização de que trata esta lei tornar-se-á sem efeito se, findo o prazo
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estabelecido no art. 2°, o Município de Santana do Manhuaçu não houver procedido

ao registro do imóvel.

Art.  4°  -   O  Município  de  Santana  do  Manhuaçu 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.

Sala das Comissões, 22 de maio de 2013.

Deiró Marra, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - João Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.531/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.531/2012, de autoria 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, foi aprovado em turno único, na

forma do Substitutivo 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 N° 3.531/2012

Institui a Semana Estadual da Síndrome de Down.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° -  Fica instituída a Semana Estadual da Síndrome de Down, a ser realizada

anualmente na semana em que recair o dia 21 de março.

Parágrafo único -  Na semana a que se refere o “caput”, serão realizadas no Estado

atividades institucionais de orientação da população e de promoção da inclusão social

da pessoa com síndrome de Down, tais como debates, espetáculos e exposições de

obras de arte criadas por artistas com essa síndrome.

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

Sala das Comissões, 22 de maio de 2013.

Deiró Marra, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - João Leite.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N°

34/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei Complementar n° 34/2013, de autoria do Governador do Estado,

que incorpora parcelas da Gratificação Complementar de Produtividade -  GCP - ,

instituída pela Lei n° 18.017, de 8 de janeiro de 2009, pelo valor da GCP vigente no

ano de 2012 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 COMPLEMENTAR N° 34/2013

Extingue gratificações de função previstas nas Leis Complementares n° 30, de 10

de agosto de 1993, e n° 35, de 29 de dezembro de 1994.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° -  Ficam extintas as gratificações de função previstas no “caput” do art. 41 da

Lei Complementar n° 30, de 10 de agosto de 1993, e no § 4° do art. 40 e no parágrafo

único do art. 42 da Lei Complementar n° 35, de 29 de dezembro de 1994.

Art.  2°  -   Esta  lei  complementar  entra  em  vigor  na  data  de  sua  publicação,

produzindo efeitos a partir de 1° de maio de 2013.

Sala das Comissões, 4 de junho de 2013.

Doutor Wilson Batista, Presidente - Deiró Marra, relator - João Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.803/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.803/2013, de autoria do Governador do Estado, que autoriza a

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais a alienar os imóveis que especifica, 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,
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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° 3.803/2013

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. 1° -  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 n° 5 e parte do lote n° 15, e suas acessões, situado

no quarteirão n° 21 da 1a seção urbana, na Avenida Santos Dumont, n° 380, Centro,

no Município de Belo Horizonte, registrado sob o n° 21.114, a fls. 293 do Livro 3-AH,

no Cartório do 5° Ofício de Registro de Imóveis de Belo Horizonte;

II  -   imóvel  constituído  por  parte  do  lote  n°  15,  e  suas  acessões,  situado  no

quarteirão n° 21 da 1a seção urbana, na Rua Guaicurus, n° 373, Centro, no Município

de Belo Horizonte, registrado sob o n° 25.105, a fls. 42 do Livro 3-AM, no Cartório do

5° Ofício de Registro de Imóveis de Belo Horizonte.

Parágrafo único -  Os recursos provenientes da alienação dos imóveis relacionados

nos incisos do “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. 2° -  A venda dos imóveis de que trata esta lei será precedida de avaliação e

licitação, na modalidade de concorrência.

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

Sala das Comissões, 22 de maio de 2013.

Deiró Marra, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - João Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.843/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 3.843/2013, de autoria do Governador do Estado, que reajusta

as  tabelas  de  vencimento  básico  das  carreiras  que  indica,  institui  Gratificação
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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, foi aprovado no 2º turno, na forma do Substitutivo nº 1 ao

vencido no 1º turno.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 3.843/2013

Reajusta as tabelas de vencimento básico das carreiras que menciona, institui  a

Gratificação Complementar  no  âmbito  da  Escola de  Saúde Pública  do Estado de

Minas  Gerais  -  ESP-MG -,  institui  a  carreira  de  Auditor  Assistencial  Estadual  do

Sistema Único de Saúde no Estado e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - 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 nº 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 nº 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  nº

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

nº 15.961, de 2005;

IV - tabelas referentes à carreira de Técnico em Atividades de Ciência e Tecnologia
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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 nº 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 nº 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 nº 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 nº 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 nº 15.961, de 2005.

Art. 2º - 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 nº 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. 3º - As tabelas de vencimento básico das carreiras de Técnico de Gestão da

Saúde e Técnico de Atenção à Saúde, constantes, respectivamente, nos itens I.1.2 e
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I.1.3 do Anexo I da Lei nº 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. 4º - Ficam reajustados em 10% (dez por cento), a partir de 1º de abril de 2014,

os valores das tabelas de vencimento básico a que se referem os arts. 1º, 2º e 3º

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. 5º - 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, respectivamente, nos itens I.1.1, I.1.4, I.1.5 e I.2.1 do

Anexo I da Lei nº 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 nº 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, respectivamente, nos itens II.2.1 e II.2.3 do Anexo II da Lei nº 15.961, de

2005;

IV - tabelas referentes às carreiras de Auxiliar de Seguridade Social, Técnico de

Seguridade Social, Analista de Seguridade Social, 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.1.1, V.1.2, V.1.3, V.2.1, V.2.2 e V.2.3 do Anexo V da Lei

nº 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
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itens VI.1.1, VI.1.3 e VI.2.1 do Anexo VI da Lei nº 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,

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 nº

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 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 nº 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 nº 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
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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 nº 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 nº 15.785, de 2005.

§ 1º - 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, respectivamente,

nos itens I.1.1 e I.2.1 do Anexo I da Lei nº 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.

§  2º  -  As  tabelas  de  vencimento  básico  das  carreiras  a  seguir  mencionadas,

constantes nos anexos da Lei  nº  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 nº 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 nº 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 nº 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 nº 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,

constantes, respectivamente, nos itens VIII.1.1, VIII.5.1, VIII.6.1, VIII.7.1 e VIII.8.1 do
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Anexo VIII da Lei nº 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 nº 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 nº 15.961, de 2005.

§  3º  -  A  tabela  de  vencimento  básico  da  carreira de  Auxiliar  Administrativo

Universitário, constante no item I.5 do Anexo I da Lei nº 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.

§ 4º - 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

§§ 1º, 2º e 3º.

Art.  6º  -  Os reajustes das tabelas de que tratam os arts.  4º e 5º  aplicam-se às

vantagens pessoais a que se referem o § 4º do art. 1º da Lei nº 14.683, de 30 de julho

de 2003, e o § 3º do art. 1º da Lei nº 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 nº 15.787, de 27 de

outubro de 2005.

§ 1º -  Serão deduzidos da Gratificação de Incentivo à Pesquisa e à Docência -

Giped -, de que trata o art. 1º da Lei nº 20.591, de 28 de dezembro de 2012, os

reajustes previstos no inciso IV do art. 1º, no art. 4º e no inciso V do “caput” do art. 5º

para os servidores da carreira de Pesquisador em Ciência e Tecnologia em exercício

na Fundação João Pinheiro.

§ 2º - Serão deduzidos da Gratificação Complementar a que se refere o art. 4º da

Lei nº 20.518, de 6 de dezembro de 2012, os reajustes previstos no art. 2º, no art. 4º

e  no  inciso  X  do “caput”  do  art.  5º  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
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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.  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.

Art. 8º - O art. 27 da Lei nº 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 nº 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. 9º - A tabela constante no item III.2 do Anexo III da Lei nº 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 nº 20.518, de

2012, passam a vigorar, a partir de 1º 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 nº 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

trezentos e cinquenta cargos da carreira de Analista Executivo de Defesa Social, de
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que trata a Lei nº 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 nº 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 nº

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  nº  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 nº 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  nº  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 nº 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 nº

15.470,  de  2005,  pertencente  ao  Grupo  de  Atividades  de  Gestão,  Planejamento,
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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 nº

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 - “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 nº 15.301, de 2004;

II - “2.476” para a carreira de Agente de Segurança Socioeducativo, constante no

Anexo da Lei nº 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 nº 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 nº 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 nº 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 nº 15.468, de 2005;

VII  -  “776” para a carreira de Agente Governamental e “887” para a carreira de

Gestor Governamental, constantes, respectivamente, nos itens I.2.1 e I.2.2 do Anexo I

da Lei nº 15.470, de 2005.

Art. 13 - O § 3º do art. 24 da Lei nº 20.336, de 2 de agosto de 2012, passa a vigorar

com a redação que segue, e fica acrescentado ao artigo o seguinte § 7º:

“Art. 24 - (...)
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§  3º  -  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.

(...)

§ 7º - Na hipótese de o cômputo do percentual de que trata o § 3º deste artigo

resultar  em  número  fracionário  de  cargos,  será  considerado  o  número  inteiro

imediatamente superior.”.

Art. 14 - Fica acrescentado ao art. 1º da Lei nº 15.462, de 13 de janeiro de 2005, o

seguinte inciso XXI:

“Art. 1º - (...)

XXI - Auditor Assistencial Estadual do Sistema Único de Saúde.”.

Art.  15 -  Fica acrescentada ao inciso I  do art.  3º  da Lei  nº  15.462,  de 2005, a

seguinte alínea “g”:

“Art. 3º - (...)

I - (...)

g) Auditor Assistencial Estadual do Sistema Único de Saúde;”.

Art.  16 -  Fica acrescentada ao inciso I  do art.  9º  da Lei  nº  15.462,  de 2005, a

seguinte alínea “f”, e fica acrescentado ao artigo o § 8º a seguir:

“Art. 9º - (...)

I - (...)

f) quarenta horas para os ocupantes de cargos da carreira de Auditor Assistencial

Estadual do Sistema Único de Saúde;

(...)

§  8º  -  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 nº 15.462, de 2005, o seguinte inciso

VIII:

“Art. 11 - (…)

VIII - para a carreira de Auditor Assistencial Estadual do Sistema Único de Saúde,
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nível superior, para ingresso no nível I.”.

Art. 18 - Ficam acrescentados à Lei nº 15.462, de 2005, os seguintes arts. 4º-A e 4º-

B:

“Art. 4º-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  pareceres

conclusivos 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 pareceres conclusivos;

VI -  analisar os  recursos de auditoria interpostos por gestores e prestadores de

serviços ao SUS, por meio da Junta de Recursos, e elaborar pareceres conclusivos;

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 pareceres conclusivos;

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 processos administrativos, 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 -,
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os órgãos de controle externo e o controle social com informações pertinentes aos

processos de auditoria assistencial.

Art. 4º-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. 1º da Lei nº

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 nº 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 nº 15.462, de 2005, passa a ser: “2.134”.

Art. 21 - Fica acrescentado ao Anexo I da Lei nº 15.462, de 2005, o item I.1.7, na

forma do Anexo IX desta lei.

Art. 22 - Fica acrescentado ao Anexo I da Lei nº 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 nº 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 § 4º do art. 31 da Lei nº 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.
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(...)

§  4º  -  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 nº 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 nº 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 § 4º  do art.  31 desta lei,

conforme critérios estabelecidos em resolução conjunta da Seplag e da SES.

§ 1º  -  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.

§ 2º - Os resultados da avaliação de desempenho específica de que trata o § 4º 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.
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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 de auditoria do SUS - FGA -, previstas no inciso II

do  art.  11  da  Lei  Delegada nº  174,  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 nº 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 nº 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 nº 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 nº 15.464, de 2005.

Art. 30 - O Anexo I da Lei nº 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. 1º da Lei nº 15.464, de 2005, serão reposicionados nos níveis da

estrutura instituída pelo art. 30, na forma prevista no Anexo XIII desta lei.

§ 1º - 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.
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§  2º  -  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.

§ 3º - 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 § 2º.

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 § 2º 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  §§  2º  ou  3º  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 nº 15.464, de 2005, não se aplica ao

servidor que for reposicionado nos termos do § 2º do art. 31, observando-se neste

caso, para a progressão, o interstício de que trata o “caput”.

Art.  35  -  O art.  6º  da  Lei  nº  15.464,  de  2005,  passa a vigorar  com a seguinte

redação:

“Art. 6º - 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.

§ 1º - 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 §§ 2º e 3º.

§ 2º - 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
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para o órgão de origem, mediante manifestação expressa e motivada de seu titular,

observado o disposto no § 3º.

§ 3º - O titular da SEF só poderá autorizar a cessão de servidor com ônus para o

órgão de origem, de que trata o § 2º, 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 direta ou indireta 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.  9º  da  Lei  nº  15.464,  de  2005,  passa a vigorar  com a seguinte

redação:

“Art.  9º  -  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 nº 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 dos cargos 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 nº 16.190, de 2006, na seguinte proporção e nas datas abaixo relacionadas:

I - incorporação de um terço, em 1º de julho de 2013;

II - incorporação de um terço, em 1º de julho de 2014;

III - incorporação de um terço, em 1º de julho de 2015.

§  1º  -  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 1º de julho de 2015, observada até sua extinção a forma de correção vigente na

data de publicação desta lei para as parcelas remanescentes.
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§ 2º - 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.

§ 3º  -  As tabelas constantes no Anexo II  da Lei nº 16.190, de 2006, passam a

vigorar, a partir de 1º de julho de 2013 e até 30 de junho de 2014, na forma do Anexo

XVII desta lei.

§ 4º - O Poder Executivo republicará as tabelas constantes no Anexo II da Lei nº

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 § 4º do art. 12 da Lei nº 16.190, de 2006, passa a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 12 - (...)

§ 4º - 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 nº 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  nº  15.464,  de  2005,  desde  que

percebida pelos  períodos de tempo estabelecidos na alínea “c”  do inciso I  ou  no

parágrafo único do art. 7º da Lei Complementar nº 64, de 25 de março de 2002.

§  1º  -  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 nº

6.762, de 1975.

§ 2º - Para fins de apuração do percentual a ser incorporado, será considerada a

média da gratificação recebida nos trezentos e sessenta e cinco dias imediatamente

anteriores à aposentadoria ou à instituição da pensão.



371
____________________________________________________________________________

§ 3º - A média a que se refere o § 2º 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 nº 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 nº 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 nº 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 nº 16.190, de 2006, os seguintes §§

1º, 2º e 3º:

“Art. 18 - (...)

§  1º  -  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.

§ 2º - Para fins de apuração do percentual a ser incorporado, será considerada a

média da gratificação recebida nos trezentos e sessenta e cinco dias imediatamente

anteriores à aposentadoria ou à instituição da pensão.

§ 3º - A média a que se refere o § 2º 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 § 3º do art. 18 da Lei nº 16.190, de

2006,  introduzido  por  esta  lei,  relativamente  ao  período  em  que  o  servidor  tiver
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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 § 1º do art. 8º da Lei Delegada nº 176, de 26 de janeiro de 2007, passa a

vigorar com a seguinte redação, e fica acrescentado ao artigo o § 4º a seguir:

“Art. 8º - (...)

§ 1º - 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 nº 6.762, de

1975, conforme a correspondência estabelecida no Anexo IV desta lei delegada.

(…)

§ 4º -  A ocupação de cada cargo do Tesouro Estadual  previsto no § 1º  veda a

ocupação simultânea de um cargo correspondente da Lei nº 6.762, de 1975.”.

Art. 46 - O Anexo IX da Lei Delegada nº 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.

§ 1º - A Gippea será paga mensalmente e terá o valor máximo de R$2.200,00 (dois

mil e duzentos reais).

§ 2º - 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.

§ 3º -  Para a elaboração do plano de trabalho a que se refere o “caput”,  serão
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considerados indicadores finalísticos e operacionais relativos ao custo, ao prazo e à

qualidade das obras e dos projetos realizados por meio do Deop-MG e do DER-MG.

§ 4º -  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” deste artigo;

V - ter obtido resultado satisfatório na ADI ou na etapa da AED relativa ao período

avaliatório imediatamente anterior à apuração do valor da Gippea.

§ 5º - O requisito previsto no inciso III do § 4º 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.

§ 6º  -  Para aplicação dos requisitos previstos nos incisos IV e V do § 4º,  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.

§ 7º - É de responsabilidade do Deop-MG e do DER-MG o pagamento da Gippea, a

qual será financiada com recursos próprios.

§  8º  -  A Gippea  não  poderá  ser  percebida  cumulativamente  com  a  vantagem

pessoal de que trata o § 4º do art. 1º da Lei nº 14.683, de 2003.

§ 9º - O servidor poderá optar por não perceber a vantagem pessoal de que trata o

§ 4º do art. 1º da Lei nº 14.683, de 2003, durante o período previsto para a execução

do plano de trabalho a que se refere o “caput” deste artigo, passando a perceber,
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nessa hipótese, a Gippea, desde que preenchidos os requisitos estabelecidos no § 4º

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 § 4º, com a ressalva prevista no § 5º.

§ 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 do

Estado de Minas Gerais - 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. 1º da Lei nº 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 1º 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. 3º da Lei nº 15.466, de 13 de janeiro de 2005, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3º - (…)

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 nº 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 nº 20.336, de 2012.
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Art. 52 - O título do item X.2 do Anexo X da Lei nº 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 nº 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 nº 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 nº 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 nº 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. 3º, 4º, 5º e 6º da Lei nº 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  nº  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 § 5º do art. 1º e no inciso III

do § 5º do art. 2º da Lei nº 20.336, 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. 1º da Lei Delegada nº 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 nº 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 nº 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.

§ 1º - 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.

§ 2º - Aplica-se ao detentor da função de que trata este artigo o disposto no § 2º do

art. 9º da Lei Delegada nº 174, 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 no Estado;
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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 no Estado;

III - realizar os processos integrados de monitoramento, avaliação e controle dos

resultados  dos  programas,  projetos  e  redes  assistenciais  no  âmbito  do  SUS  no

Estado.

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 nº 15.462, de 2005.

Parágrafo único - É vedado ao servidor designado para exercer a função a que se

refere este 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  nº  81,  de  10  de  agosto  de  2004,  as

seguintes parcelas da Gratificação Complementar de Produtividade - GCP -, instituída

pela Lei  nº  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. 7º da Lei nº 19.987,

de 28 de dezembro de 2011, nos seguintes percentuais e respectivos valores:

I - em 1º 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 1º de maio de 2014, incorporação de 25% (vinte e cinco por cento), no valor

de R$3.000,00 (três mil reais);

III - em 1º 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 nº 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. 7º da Lei nº 19.987, de

2011, nos seguintes percentuais e respectivos valores:

I - em 1º 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 1º 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 1º 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.

§ 1º - A gratificação residual não se incorpora à remuneração para nenhum fim nem

é considerada base de cálculo para qualquer outra vantagem.

§ 2º - Aplicam-se à GCP residual as normas previstas nos §§ 4º, 5º e 6º do art. 1º

da Lei nº 18.017, de 2009, considerados os novos valores da gratificação.

§ 3º - 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 1º 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 nº 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 nº 18.798, de 2010, no caso dos cargos de Corregedor

Auxiliar e de Advogado Regional Adjunto do Estado.

Art. 71 - A partir de 1º de maio de 2013, o valor da função gratificada de Direção e

Assessoramento Superior - DAS -, de que trata o art. 5º da Lei nº 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 nº 18.798, de 2010.

Art. 72 - A partir de 1º de janeiro de 2013, a verba indenizatória de serviço fora do

Estado, instituída pela Lei nº 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 §§ 1º e 2º do art. 1º da Lei nº 15.969, de 2006, passam a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 1º - (…)

§ 1º - 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.

§ 2º - 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 §

1º.”.

Art. 74 - O limitador a que se refere o “caput” do art. 2º da Lei nº 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 nº 19.987, 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. 5º da Lei nº 15.293, de 5 de agosto de 2004;

II - o § 3º do art. 1º e, a partir de 1º de maio de 2013, o art. 4º e os Anexos I e II da

Lei nº 18.017, de 2009;

III - o art. 19 da Lei nº 20.336, de 2012;

IV - o art. 1º da Lei nº 20.586, de 2012, a partir do primeiro dia do mês subsequente

ao da publicação desta lei.

Art. 77 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, ressalvadas as vigências

específicas estabelecidas nos artigos desta lei.

Sala das Comissões, 4 de junho de 2013.

Doutor Wilson Batista, Presidente - João Leite, relator - Deiró Marra.

ANEXO I

(a que se refere o art. 1º da Lei nº , de de de 2013)
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“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

6.6.2013.

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

6.6.2013.

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

6.6.2013.

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

6.6.2013.

(…)

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 6.6.2013.

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 6.6.2013.

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 6.6.2013.

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 6.6.2013.

(...)

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

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

6.6.2013.

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS
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*  -  A tabela  de  vencimento  básico  da  Carreira  de  Técnico  de  Desenvolvimento

Rural, carga horária 40 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de

6.6.2013.

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

6.6.2013.

(...)

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

6.6.2013.

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  DE  MINAS  GERAIS  -  CETEC  -,  DA
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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 6.6.2013.

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 6.6.2013.

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 6.6.2013.

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 6.6.2013.

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
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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 6.6.2013.

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 6.6.2013.

(…)

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 6.6.2013.

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 6.6.2013.

(...)

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

horária 40 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 6.6.2013.

(...)

VII.3 - TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DAS CARREIRAS DO INSTITUTO

ESTADUAL DO  PATRIMÔNIO  HISTÓRICO  E  ARTÍSTICO  DE  MINAS  GERAIS  -
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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 6.6.2013.

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.1.2 - 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
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“Diário do Legislativo”, de 6.6.2013.

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 6.6.2013.

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 6.6.2013.

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 6.6.2013.

(...)

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 6.6.2013.

(…)

VIII.5  -  TABELAS  DE  VENCIMENTO  BÁSICO  DA LOTERIA DO  ESTADO  DE

MINAS GERAIS - LEMG

(...)

VIII.5.3 - CARREIRA DE ANALISTA DE GESTÃO LOTÉRICA

(…)
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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 6.6.2013.

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 6.6.2013.

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 6.6.2013.

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 6.6.2013.

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

(...)



389
____________________________________________________________________________

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

6.6.2013.

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

6.6.2013.

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

6.6.2013.

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

(...)
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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 6.6.2013.

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 6.6.2013.

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 6.6.2013.

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 6.6.2013.

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

40 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 6.6.2013.

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
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Militar, carga horária 30 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de

6.6.2013.

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 6.6.2013.

ANEXO II

(a que se refere o art. 2º da Lei nº , de de de 2013)

“ANEXO I

(a que se refere o art. 1º da Lei nº 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 6.6.2013.

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 6.6.2013.

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,

carga horária 30 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 6.6.2013.

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 6.6.2013.

ANEXO III

(a que se refere o art. 3º da Lei nº , de de de 2013)
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“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 6.6.2013.

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 6.6.2013.

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 6.6.2013.

ANEXO IV

(a que se refere o § 1ºdo 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 foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 6.6.2013.

(…)

I.2 - Tabelas de Vencimento das Carreiras da Fhemig

I.2.1 - Carreiras de Auxiliar de Apoio da Saúde
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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 6.6.2013.

ANEXO V

(a que se refere o § 2º 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

da  Defesa  Social,  carga  horária  30  horas  semanais,  foi  publicada  no  “Diário  do

Legislativo”, de 6.6.2013.

(…)

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 6.6.2013.

(…)

ANEXO II

(a que se refere o inciso II do art. 1º da Lei nº 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
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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 6.6.2013.

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 6.6.2013.

(…)

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

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.1.1 - 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 6.6.2013.

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 6.6.2013.

(...)

ANEXO VII
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(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

6.6.2013.

(…)

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

Artística, carga horária 30 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de

6.6.2013.

(…)

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 6.6.2013.

(...)

ANEXO VIII

(a que se refere o inciso VIII do art. 1º da Lei nº15.961, de 30 de dezembro de 2005)
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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

*  -  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 6.6.2013.

(...)

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

6.6.2013.

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
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6.6.2013.

(…)

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 6.6.2013.

(…)

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

6.6.2013.

(...)

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 6.6.2013.

(…)

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
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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 6.6.2013.

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 6.6.2013.

(...)

ANEXO X

(a que se refere o inciso X do art. 1º da Lei nº 15.961, de 30 de dezembro de 2005)

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 6.6.2013.

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 6.6.2013.
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(…)

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 6.6.2013.

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 6.6.2013.

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 6.6.2013.

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 6.6.2013.

ANEXO VI

(a que se refere o § 3º do art. 5º da Lei nº , de de de 2013)

“ANEXO I

(a que se refere o art. 1º da Lei nº 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
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do Legislativo”, de 6.6.2013.

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 6.6.2013.

ANEXO VII

(a que se refere o art. 9º da Lei nº , de de de 2013)

“ANEXO III

(a que se refere o art. 4º da Lei nº 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 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.
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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 nº , de de de 2013)

“ANEXO IV

(a que se refere o art. 10 da Lei nº 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 6.6.2013.

(...)

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 6.6.2013.

ANEXO IX

(a que se refere o art. 21 da Lei nº , de de de 2013)

“ANEXO I

(a que se referem os arts. 1º, parágrafo único, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 42,

44 e 46 da Lei nº 15.462, de 13 de janeiro de 2005)

Estrutura das Carreiras do Grupo de Atividades de Saúde

I.1 - SES

(...)
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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

6.6.2013.

ANEXO X

(a que se refere o art. 22 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.1.6 - 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 6.6.2013.

ANEXO XI

(a que se refere o art. 23 da Lei nº , de de de 2013)

“ANEXO II

(a que se refere o art. 4º da Lei nº 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.

(...)
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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 nº , de de de 2013)

“ANEXO I

(a que se referem os arts. 1º, 28, 31 e 33 da Lei nº 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 6.6.2013.

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 6.6.2013.

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
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6.6.2013.

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

6.6.2013.

ANEXO XIII

(a que se refere o “caput” do art. 31 da Lei nº , 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 6.6.2013.

XIII.2 - Gestor Fazendário -  Gefaz

*  -  A  tabela  de  correlação  do  Gestor  Fazendário  foi  publicada  no  “Diário  do

Legislativo”, de 6.6.2013.

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 6.6.2013.

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 6.6.2013.

ANEXO XIV

(a que se refere o § 2º do art. 31 da Lei nº , 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
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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 -  Afre foi publicada

no “Diário do Legislativo”, de 6.6.2013.

XIV.2 - Gestor Fazendário -  Gefaz

* - A tabela de correlação do Gestor Fazendário -  Gefaz foi publicada no “Diário do

Legislativo”, de 6.6.2013.

XIV.3 - Técnico Fazendário de Administração e Finanças - Tfaz - 30 ou 40 HORAS

* - A tabela de correlação do Técnico Fazendário de Administração e Finanças -

Tfaz foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 6.6.2013.

XIV.4 - Analista Fazendário de Administração e Finanças - Afaz - 30 ou 40 HORAS

* - A tabela de correlação do Analista Fazendário de Administração e Finanças -

Afaz foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 6.6.2013.

ANEXO XV

(a que se refere o art. 37 da Lei nº , de de de 2013)

“ANEXO I

(a que se refere o inciso I do art. 1º da Lei nº 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 6.6.2013.

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 6.6.2013.

ANEXO XVI

(a que se refere o § 2º do art. 38 da Lei nº , de de de 2013)

Tabelas de Vencimento Básico das Carreiras de Técnico Fazendário de Administração
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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

Administração e Finanças, carga horária 30 horas semanais, foi publicada no “Diário

do Legislativo”, de 6.6.2013.

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 6.6.2013.

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 6.6.2013.

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 6.6.2013.

ANEXO XVII

(a que se refere o art. § 3º do art. 38 da Lei nº , de de de 2013)

Vigência de 1º de julho de 2013 a 30 de junho de 2014

“ANEXO II

(a que se refere o inciso II do art. 1º da Lei nº 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
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do Legislativo”, de 6.6.2013.

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 6.6.2013.

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 6.6.2013.

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

do Legislativo”, de 6.6.2013.

ANEXO XVIII

(a que se refere o art. 46 da Lei nº , de de de 2013)

"ANEXO IX

(a que se refere o § 1º do art. 1º da Lei Delegada nº 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 6.6.2013.

ANEXO XIX

(a que se refere o art. 54 da Lei nº 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.3 - Tabelas de Vencimento das Carreiras da Hemominas

I.3.1 - Auxiliar de Hematologia e Hemoterapia

Carga horária: 30 horas
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*  -  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 6.6.2013.

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 6.6.2013.

(...)

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 6.6.2013.

ANEXO XX

(a que se refere o art. 55 da Lei nº , de de de 2013)

“ANEXO VIII

(a que se refere o inciso VIII do art. 1º da Lei nº 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 6.6.2013.

ANEXO XXI

(a que se refere o “caput” do art. 56 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)
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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

6.6.2013.

ANEXO XXII

(a que se refere o parágrafo único do art. 56 da Lei nº , 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

6.6.2013.

ANEXO XXIII

(a que se refere o “caput” do art. 57 da Lei nº , de de de 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.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 6.6.2013.
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(…)

ANEXO IV

(a que se refere o inciso IV 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 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

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 6.6.2013.

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 6.6.2013.

ANEXO XXIV

(a que se refere o parágrafo único do art. 57 da Lei nº , 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 6.6.2013.

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 6.6.2013.

40 HORAS
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* - A Tabela de Vencimento Básico dos Servidores da Carreira de Auxiliar Ambiental,

carga horária 40 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 6.6.2013.

ANEXO XXV

(a que se refere o art. 61 da Lei nº , 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 6.6.2013.

FUNÇÕES GRATIFICADAS

* - O quadro contendo a espécie, o nível e o quantitativo das Funções Gratificadas

foi publicado no “Diário do Legislativo”, de 6.6.2013.

GRATIFICAÇÕES TEMPORÁRIAS ESTRATÉGICAS

*  -  O  quadro  contendo  a  espécie,  o  nível  e  o  quantitativo  das  Gratificações

Temporárias Estratégicas foi publicado no “Diário do Legislativo”, de 6.6.2013.

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 6.6.2013.

FUNÇÕES GRATIFICADAS

* - O quadro contendo a espécie, o nível e o quantitativo das Funções Gratificadas

foi publicado no “Diário do Legislativo”, de 6.6.2013.

ANEXO XXVI

(a que se refere o art. 62 da Lei nº , de de de 2013)
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"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)

*  -  A Tabela de Funções Gratificadas de Destinação Específica foi  publicada no

“Diário do Legislativo”, de 6.6.2013.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.878/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.878/2013, de autoria do Presidente do Tribunal de Justiça, que

fixa o percentual de revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores do

Poder Judiciário  do Estado relativa ao ano de 2013, foi  aprovado no 2° turno, na

forma do Substitutivo 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 N° 3.878/2013

Fixa o percentual da revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores do

Poder Judiciário do Estado referente ao ano de 2013.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° -  A partir de 1° de maio de 2013, o valor do padrão PJ-01 da Tabela de

Escalonamento  Vertical  de  Vencimentos  dos  servidores  do  Poder  Judiciário  do

Estado, constante no item “b” do Anexo X da Lei n° 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. 1° da Lei n° 18.909,

de 31 de maio de 2010.

Art.  2°  -   Fica assegurado aos servidores do Poder judiciário,  a partir  de 1° de
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agosto de 2013, abono mensal no valor de R$130,00 (cento e trinta reais).

§ 1° -  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.

§ 2° -  O valor do abono a que se refere o “caput” será reajustado, a partir do ano de

2014,  com  vigência  e  percentual  idênticos  aos  que  forem  estabelecidos  para  a

revisão anual.

Art. 3° -  O disposto nesta lei não se aplica:

I -  ao servidor inativo cujos proventos tenham sido calculados nos termos dos §§ 3°

e 17 do art. 40 da Constituição da República e sejam reajustados na forma prevista

no § 8° do mesmo artigo;

II  -   ao  servidor  de  que  trata  o  art.  9°  da  Lei  Complementar  n°  100,  de  5  de

novembro de 2007.

Art.  4°  -   As despesas  resultantes  da  aplicação desta  lei  correrão à conta  das

dotações orçamentárias consignadas ao Poder Judiciário do Estado.

Art. 5° -  A implementação do disposto nesta lei observará o previsto no art. 169 da

Constituição da República e as normas pertinentes da Lei Complementar federal n°

101, de 4 de maio de 2000.

Art. 6° -  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.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 4/6/2013, a seguinte comunicação:

Do Deputado Hely Tarqüínio em que notifica o falecimento do Sr. Juvenal Pereira de

Lima, ocorrido em 21/5/2013, em Patos de Minas. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 7 DE JUNHO DE 2013

ATAS

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA EM 5/6/2013

Presidência do Deputado André Quintão

Sumário: Comparecimento - Falta de quórum - Ordem do dia.

Comparecimento

- Comparecem as Deputadas e os Deputados:

Ana Maria Resende - André Quintão - Antonio Lerin - Bosco - Braulio Braz - Carlos

Henrique - Carlos Pimenta - Celinho do Sinttrocel - Doutor Wilson Batista - Duarte

Bechir - Duilio de Castro - Fábio Cherem - Fred Costa - Glaycon Franco - Gustavo

Valadares - João Leite - João Vítor Xavier - Liza Prado - Luiz Henrique - Luzia Ferreira

- Mário Henrique Caixa - Rogério Correia - Rômulo Viegas - Sargento Rodrigues -

Sebastião Costa.

Falta de Quórum

O  Sr.  Presidente  (Deputado  André  Quintão)  -  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 extraordinária de amanhã, dia 6, às 9 horas, nos termos do edital de convocação, e

para a ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A

ordem do dia anunciada foi publicada na edição anterior.).

ATA DA 15ª REUNIÃO ESPECIAL DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 4/6/2013

Presidência do Deputado Dilzon Melo

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da reunião - Composição

da Mesa - Registro de presença - Execução do Hino Nacional - Exibição de vídeo -

Palavras do Deputado Ivair Nogueira - Entrega de placa - Palavras do Sr.  Ricardo

Augusto  Simões  Campos  - Palavras  do  Secretário  Bilac  Pinto  -  Palavras  do  Sr.

Presidente - Apresentação musical - Encerramento.
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Comparecimento

- Comparecem os Deputados e a Deputada:

Dilzon Melo - Bosco - Dalmo Ribeiro Silva - Ivair Nogueira - Luzia Ferreira - Mário

Henrique Caixa - Sebastião Costa.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Dilzon Melo) - 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

- A Deputada Luzia Ferreira, 2ª-Secretária “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 Companhia de Saneamento de

Minas Gerais - Copasa-MG - pelos 50 anos de sua fundação.

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa os Exmos. Srs. Deputado Federal

Bilac Pinto, Secretário de Estado de Desenvolvimento Regional  e Política Urbana,

representando o Governador do Estado, Antonio Anastasia; Ricardo Augusto Simões

Campos, Diretor-Presidente da Copasa; José Santana, ex-Deputado Estadual e ex-

Presidente desta Casa; e Deputado Ivair Nogueira, autor do requerimento que deu

origem a esta homenagem.

Registro de Presença

O locutor - Gostaríamos de registrar a presença, em Plenário, dos Exmos. Srs. ex-

Deputado Fábio Avelar; Prof. Carlos Alexandrino dos Santos, Diretor-Superintendente

de Ensino Superior da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia; João Fleury,

Presidente  do  Conselho  de  Administração;  Pedro  de  Queiroz  Braga,  Prefeito

Municipal de São João Evangelista; Tilden José Santiago, Diretor de Meio Ambiente e

ex-Embaixador  do  Brasil  em  Cuba;  ex-Deputado  e  ex-Prefeito  Márcio  Luiz  Murta

Kangussu,  Diretor  de  Operação  Norte;  e  Wermer  Cançado  Rohlfs,  Diretor  de

Relações Institucionais do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado de

Minas Gerais. Estendemos as saudações aos demais gerentes, superintendentes e
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funcionários presentes nesta reunião.

Informamos  ainda  que  recebemos  mensagens  que  nos  foram  enviadas  pelos

Exmos.  Srs.  Aécio  Neves,  Senador;  Danilo  de  Castro,  Secretário  de  Governo de

Minas Gerais; Isaías Silvestre, Deputado Federal; e Carlos André Mariani Bittencourt,

Procurador-Geral  de  Justiça  do  Estado  de  Minas  Gerais,  por  meio  das  quais

lamentam  o  não  comparecimento  nesta  reunião,  em  razão  de  compromissos  de

agenda, mas cumprimentam a entidade pelos 50 anos de sua fundação na pessoa do

Diretor-Presidente, que compõe a Mesa.

Execução do Hino Nacional

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional, que será interpretado

pelo Coral da Copasa, sob a regência de Eliane Fajioli.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Exibição de Vídeo

O locutor - Convidamos os presentes a assistir a um vídeo institucional da Copasa.

- Procede-se à exibição do vídeo.

Palavras do Deputado Ivair Nogueira

Exmo.  Sr.  Deputado  Dilzon  Melo,  1º-Secretário  da  Assembleia  Legislativa,

representando  o  nosso  dinâmico  Presidente,  Deputado  Dinis  Pinheiro,  que  hoje

gostaria muito de estar aqui, mas, por uma crise de sinusite, não pôde comparecer a

esta homenagem e deixou um abraço especial e os parabéns pelos 50 anos da nossa

querida Copasa; quero cumprimentar o Dr. Ricardo Augusto Simões Campos, Diretor-

Presidente  da  Copasa;  o  meu  amigo  Bilac  Pinto,  Secretário  de  Desenvolvimento

Regional e Política Urbana, representando o Exmo. Sr. Antonio Augusto Anastasia,

Governador do Estado de Minas Gerais; o nosso amigo e eterno Deputado Federal

José  Santana,  ex-Deputado  Estadual,  ex-Presidente  desta  Casa,  ex-Deputado

Federal e hoje Vice-Presidente do BDMG; o nosso colega Deputado Mário Henrique

Caixa, pé-quente do Galo; o Deputado Sebastião Costa; o Deputado Dalmo Ribeiro

Silva; a Deputada Luzia Ferreira;  e os demais Deputados que porventura estejam

presentes. Quero dizer que, quando pensamos em homenagear a Copasa por meio

século de existência e de bons serviços prestados, sempre tivemos o amparo de duas

pessoas  importantes  que  passaram  por  esta  Casa  e  são  nossos  amigos  e  ex-
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Deputados. Ao ver um deles, vemos que está escrito “Copasa” na sua testa. É o ex-

Deputado Fábio Avelar. Você faz muita falta nesta Casa. Apesar da sua excelente

votação,  apesar de ter  sido mais  votado que uma grande maioria dos Deputados

desta Casa, infelizmente você deixou de fazer parte da Assembleia. Isso ocorreu em

razão dos critérios eleitorais e por uma lei não muito justa, que precisa ser mudada;

contudo, é como se você ainda fizesse parte, pois continua participando, e temos um

carinho muito especial por você. O outro amigo é o Márcio Kangussu, que também

hoje está na Copasa prestando relevante serviço. Quando ele passou por esta Casa,

deu demonstração da sua sabedoria, da sua inteligência e da sua facilidade de lidar

com os amigos. Hoje continua ainda melhor,  pois você tem realmente um grande

amigo lá. Você está ao lado do Juarez e de tantos Diretores que hoje fazem parte da

história da Copasa.

Senhoras e senhores, boa noite. Com a finalidade de definir e executar uma política

ampla de saneamento básico para o Estado de Minas Gerais, foi criada, em 5/7/63, a

Companhia Mineira de Água e Esgotos, então denominada Comag. Mais tarde, para

se ajustar  às  necessidades do nosso Estado, a Comag passou por uma série de

modificações, entre elas a alteração de seu nome para Companhia de Saneamento

de Minas Gerais -  Copasa-MG -, em 1974. A partir daí, a Copasa vislumbrou seu

potencial de trabalho e aceitou o desafio de crescer e se tornar uma das principais

empresas de saneamento do Brasil, expandindo sua atuação. Não é à toa que os

números  falam  por  si.  O  vídeo  a  que  vocês  assistiram  neste  momento  é  uma

demonstração inequívoca do que a Copasa tem feito pelos mineiros e de como hoje

ela é reconhecida no Brasil e fora deste país. A Copasa está presente atualmente em

625  Municípios,  abastecendo  com  água  tratada  uma  população  de  cerca  de  14

milhões  de pessoas,  um crescimento de  3,3% em relação a  2011.  O número de

pessoas atendidas com o serviço de esgoto sanitário também deu um salto e cresceu

6,2% em relação ao registrado em 2011,  o que significa um aumento de 515 mil

pessoas beneficiadas. São quase 45.000km de extensão de rede.

A caminho do título de melhor empresa de saneamento do Brasil, a Copasa iniciou

o processo de abertura de capital e, em 2006, realizou sua oferta inicial de ações,

ingressando no novo mercado da BM&F-Bovespa, segmento diferenciado que exige
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maior transparência e regras rígidas de governança corporativa. A partir dessa nova

meta, os resultados da Copasa também ganharam fôlego.

Sabemos  aqui  da  importância  especial  no  tratamento  de  esgoto,  sinônimo  de

saúde, de qualidade de vida e, mais do que isso, de potencial de vida. Portanto, o

avanço  nessa  área  deve  ter  consideração  ímpar  nesta  homenagem.  A Copasa

alcançou um expressivo aumento do volume de esgoto tratado e atingiu a marca de

211  bilhões  de  litros,  elevação  de  16% em  relação ao ano  de  2011.  A empresa

encerrou o ano de 2012 com 129 estações em operação e mais 85 em construção,

com  previsão de término  até  2016.  As  localidades  de  menor  IDH também foram

atendidas  em  suas  necessidades,  conforme  o  próprio  relatório  anual  e  de

sustentabilidade de 2012 da Copasa.

A empresa ampliou sua atuação na região Nordeste do Estado, por intermédio da

subsidiária Copanor, e concluiu 2012, prestando serviços de abastecimento de água

em  42  Municípios,  com  uma  população  total  de  240  mil  pessoas,  e  de  esgoto

sanitário em 17 cidades, que somam 72 mil pessoas. A criação da Copanor foi um

exemplo que o Governador deu, trazendo subsídios para as pessoas que residem

nas localidades de menor IDH. Sem dúvida alguma, foi uma contribuição de grande

valia.

Considerada a 2ª maior empresa estadual de saneamento no Brasil, a Copasa, seja

pela  excelência  na  prestação  de  seus  serviços,  seja  pela  responsabilidade

socioambiental  e  educativa,  assumida  como  traço  de  sua  personalidade,  vem

ganhando importância no cenário nacional e arrebatando prêmios. As Diretorias de

Operação  Sudoeste  e  Centro-Leste  conquistaram  o  mais  importante  prêmio  de

saneamento na América Latina, o Troféu Diamante, Nível IV do Prêmio Nacional da

Qualidade em Saneamento, consagrado como símbolo de referência na avaliação e

melhoria contínua do desempenho, da qualidade dos produtos e do atendimento das

empresas do setor em todo o País.

E está presente conosco o ex-Vice-Governador Arlindo Porto, que também deu a

sua parcela de contribuição nos investimentos da Copasa e, por que não dizer?, nos

investimentos em Minas Gerais.

No mesmo período,  a  Copasa foi  eleita  pela revista  “Época Negócios”,  em seu
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“Anuário  360°”,  a  melhor  empresa do setor  de  água e  de  saneamento básico  do

Brasil.  Esse  importante  prêmio  classifica  as  empresas  não  apenas  por  seu

desempenho financeiro,  mas  também por  todas  as  dimensões que sinalizam seu

peso  na  sociedade  e  sua  capacidade  de  se  manter  no  topo:  a  qualidade  da

governança corporativa, o nível de responsabilidade socioambiental, as políticas de

recursos humanos, a capacidade de inovação e a visão de futuro.

Além  desses,  a  Copasa  também  conquistou  o  Troféu  Transparência,  prêmio

concedido pela Anefac-Fipecafi-Serasa Experian a organizações que se destacam no

tratamento e na divulgação transparente de suas demonstrações financeiras.

Há ainda dezenas de outras conquistas, como o Prêmio Furnas Ouro Azul; o 15º

Prêmio Minas Desempenho Empresarial, promovido pela revista “Mercado Comum”;

o  Prêmio  Destaque  Empresarial  Brasileiro  em Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento

Sustentável; a Medalha do Mérito da Saúde, entre tantos outros.

E a Copasa não quer parar por aí. A meta é, ao mesmo tempo, ousada e obstinada.

A empresa quer atingir 100% da população de sua área de abrangência e ampliar

ainda  mais  o  número  de  pessoas  atendidas.  E  é  nesse  sentido  que  a  empresa

anuncia a previsão de investimentos da ordem de R$900.000.000,00, iniciados neste

ano, para a expansão dos serviços de abastecimento de água e de esgoto sanitário.

Alguém tem dúvida de que a Copasa irá alcançar essa meta? O comprometimento

dos empregados e o propósito de prover a população das melhores soluções em

saneamento  básico  permitem  que  os  investimentos  sejam  aplicados  de  forma

contínua, promovendo o desenvolvimento socioeconômico e ambiental da sociedade.

Senhoras e senhores, fiz todo este relato, de forma propositada, para substituir a

busca  de  intermináveis  adjetivos  que  traduzam  toda  a  minha  admiração  e  meu

respeito por essa singular empresa mineira. Assim, julguem os senhores e senhoras

por  si  mesmos  as  minhas  considerações  possíveis  em  relação  à  importância  da

Copasa para o  engrandecimento do nosso Estado.  Não posso deixar  de  registrar

ainda, com muita satisfação, que o grande salto da Copasa contou com intenso apoio

da  nossa  Assembleia  Legislativa,  na  aprovação  de  projetos  importantes,

especialmente no momento em que nosso Vice-Governador,  Alberto Pinto Coelho,

presidia, com tamanha firmeza e competência, esta Casa. Tivemos as participações
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dos  Deputados  Fábio  Avelar  e  Márcio  Kangussu.  Acima  de  tudo,  a  participação

unânime  dos  parlamentares  que  compõem  esta  Casa.  Sempre  que  necessário,

sempre que a Copasa pôde melhorar, a Assembleia nunca se negou a analisar,  a

aprovar  e  a  aperfeiçoar  os  projetos  que  aqui  chegaram.  Na  aprovação  desses

importantes  projetos,  contamos com o Vice-Governador  Alberto Pinto Coelho,  que

teve  papel  fundamental  quando  presidiu  esta  Casa,  teve  papel  relevante  na

aprovação,  na  discussão  e  na  busca  do  entendimento  da  Casa  com  o  Poder

Executivo.

Por outro lado, hoje temos um jovem dinâmico, que tem dado uma demonstração

inequívoca de sua competência, de sua busca, pois sabemos que a juventude vem

comandando este país. Falamos do jovem Presidente da Assembleia, o Deputado

Dinis  Pinheiro,  que  buscou  a  oportunidade  e  está  levando  o  Poder  Legislativo

Estadual para reuniões, para audiências públicas pelo interior de Minas Gerais.

Como Presidente da Comissão de Transporte, tenho viajado pelo interior. Vemos o

quanto melhorou, principalmente no que se refere à Copasa. Nos rincões de Minas

Gerais, vemos investimentos e mais investimentos. Lógico que estamos na busca de

atingir 100%. O governo está aí, e nenhum conseguirá realizar tudo, nenhum governo

conseguirá realizar todos os sonhos e todas as expectativas dos mineiros. Entretanto,

não tenho dúvida que qualquer um que passar pelo governo mineiro irá lutar. Hoje

temos à frente o Prof. Antonio Augusto Anastasia, que vem fazendo uma brilhante

administração.  É uma pessoa  séria,  competente  e  que  tem  tido  um  trato  com  o

Legislativo num grau de muita transparência. O Prof. Antonio Augusto Anastasia é um

Governador que temos aplaudido pelas iniciativas pela nossa Minas Gerais. Tomara

que seu sucessor mantenha a mesma política. Quem estiver  nesta Casa também

lutará para que projetos importantes sejam aprovados. Não tenho dúvida do quanto a

saúde dos mineiros melhorou.

Antigamente, quando a Copasa ia atuar em determinada cidade, havia uma briga

porque diziam que, se a concessão fosse passada à Copasa, isso acarretaria perda

de votos. No passado, até poderiam ter esse pensamento, mas hoje não tenho dúvida

de que temos de pensar é que o povo merece uma água tratada e de qualidade. Até

porque quanto mais se investe na qualidade da água e em esgoto sanitário, menos



422
____________________________________________________________________________

dinheiro é preciso investir na saúde e na qualidade de vida do povo. De qualquer

forma, o povo mineiro, sabiamente, foi entendendo essa questão, e hoje a maioria

das cidades são abastecidas pela Copasa, com água e com esgoto.

Nosso Estado vive um momento de grandes virtudes, com um progresso que o faz

se sobrepor aos demais em várias áreas, o que é muito importante. O crescimento se

dá em vários setores. Um exemplo é o que atingimos com o Proacesso, que deu

oportunidade  principalmente  ao  escoamento  da  produção.  Hoje,  a  maioria  dos

Municípios  que  antigamente  não  conseguiam  escoar  o  que  produziam  foram

atendidos pelo Proacesso. Também temos um novo projeto do governo, o Caminhos

de Minas.  Na semana passada,  estivemos em Nanuque e tivemos de passar por

outra cidade para chegar ao Distrito de Vila Pereira. Ali o governo está prometendo a

pavimentação  de  40km,  para  atender  uma comunidade.  São  esses  projetos  que

colocam o governo em situação de confiabilidade e o povo mineiro, sabedor de que

estamos caminhando em todos os segmentos, como os de educação e saúde.

Lembrando que sempre haverá a necessidade de melhores investimentos, quero

me dirigir ao Deputado Bilac Pinto, que, à frente da Secretaria, vem desempenhando

o seu papel com muita competência e com participação efetiva também nos projetos

que  atendem  à  questão  da  água  e  do  esgoto.  Portanto,  V.  Exa.  foi  muito  bem

escolhido para representar o governo nesta reunião, em função dos vários projetos

que V. Exa. tem em sua Secretaria e da parcela de contribuição que tem dado nessa

parceria com a Copasa para fazer de Minas Gerais um Estado cada dia melhor.

Por isso não hesito em sustentar que essa parceria também contribuiu para esse

avanço da Copasa,  que atinge hoje um posto de relevância em prol do melhor e

maior desenvolvimento de Minas Gerais e crescimento de todos os mineiros. Por toda

a sua trajetória de sucesso ao longo destes 50 anos de criação, a empresa que trata

da  água  que  chega  diariamente  à  casa  dos  mineiros  merece  ser  reconhecida  e

considerada uma referência em gestão e um dos claros exemplos do governo de

Minas Gerais na melhoria da infraestrutura e das condições de saúde no Estado.

Assim,  quero  enaltecer  a  todos,  a  começar  pelo  mais  humilde  funcionário  da

Copasa,  que  presta  relevantes  serviços,  passando  por  todos  os  Diretores  e

funcionários  em  geral,  até  o  nosso  Presidente,  que  vem  desempenhando  com
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competência um trabalho muito profícuo. Tomara, Dr. Ricardo, que o senhor continue

nessa luta e possa sempre melhorar trazendo mais investimentos para a Copasa.

Parabéns, Copasa; parabéns, Dr.  Ricardo Augusto Campos, que dirige de forma

ímpar essa empresa que tanto nos honra e nos enche de orgulho. Muito obrigado.

Boa noite.

Entrega de Placa

O locutor - Neste momento, o Deputado Dilzon Melo, 1º-Secretário da Assembleia

de  Minas,  representando  o  Presidente  da  Casa,  Deputado  Dinis  Pinheiro,  fará  a

entrega ao Diretor-Presidente da Copasa, Sr. Ricardo Augusto Simões Campos, de

placa  alusiva  a  esta  homenagem.  A placa  a  ser  entregue  contém  os  seguintes

dizeres: “A Companhia de Saneamento de Minas Gerais -  Copasa-MG - contribui,

com excelência, para melhorar as condições de saúde em nosso Estado. Para isso,

promove a instalação da infraestrutura básica nos Municípios, sob concessão, com

abastecimento de água de qualidade e com serviços de esgotamento sanitário.  A

Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais congratula-se com a Copasa-MG,

na  oportunidade  da  passagem  de  seu  50º  aniversário,  reconhecendo  ser  esta

empresa um decisivo instrumento econômico e social de Minas”.

O Sr. Presidente - Quero convidar quem propôs esta homenagem, que é o mais

legítimo governista dos opositores nesta Casa, o Deputado Ivair Nogueira, para fazer

conosco a entrega dessa placa, muito bem escolhida e referendada, ao Presidente da

Copasa.

- Procede-se à entrega da placa.

Palavras do Sr. Ricardo Augusto Simões Campos

Exmo. Sr. Deputado Dilzon Melo, 1º-Secretário da Assembleia Legislativa de Minas

Gerais, nosso amigo fraterno, aliado de longa data, que tem importante participação

nestes 50 anos de Copasa não só pela sua vida parlamentar, mas pelo período em

que esteve à frente da Secretaria de Desenvolvimento Regional e Política Urbana.

Antes  disso,  será  lembrado  sempre  como  aquele  Prefeito  que  teve  um  ato  de

coragem  em  1983,  quando  assinou  o  contrato  de  concessão  do  Município  de

Varginha com a Copasa. Não temos dúvida de que hoje aquele Município agradece-

lhe  muito  por  isso.  Cumprimento  o  Exmo.  Sr.  Bilac  Pinto,  Secretário  de
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Desenvolvimento  Regional  e  Política  Urbana,  Secretaria  a  que  a  Copasa  está

vinculada e da qual, ao longo destes dois últimos anos, tem sido importante parceira,

fazendo com que essa empresa consiga enfrentar os desafios que lhe são impostos a

cada momento. Cumprimento o ex-Deputado Estadual, ex-Presidente desta Casa e

Vice-Presidente do BDMG, José Santana, que se tornou um amigo recente, mas já de

muita fraternidade. Na pessoa do Deputado Ivair Nogueira, autor do requerimento que

deu origem a esta homenagem à Copasa - seremos eternamente gratos a V. Exa. -,

cumprimento  os  demais  Deputados  que  nos  honram  com  a  sua  presença.

Cumprimento todos os meus companheiros da direção da Copasa. Não se faz uma

empresa  dessas  com  uma  única  pessoa:  é  preciso  que  haja  unicidade  de

pensamentos e de propósitos. E isso temos obtido na atual gestão.

Cumprimento a Dra. Paula Bittencourt,  nossa Diretora Financeira e de Relações

com Investidores; o Dr.  Marcos Antônio Teixeira, nosso Diretor de Planejamento e

Gestão; o Dr. Juarez Amorim, nosso Diretor Operacional Metropolitano; o Dr. Paulo

Fernando, nosso Diretor de Operações Sudoeste; o Dr. Gelton Abud, nosso Diretor de

Gestão Corporativa;  o Dr.  Tilden Santiago, nosso Diretor de Meio Ambiente; o Dr.

Carlos Gonçalves, nosso Diretor Técnico de Novos Negócios; o Dr. Márcio Kangussu,

Diretor de Operações Norte; e o Dr. Valério Gambogi, nosso Diretor de Operações

Centro-Leste. Cumprimento também todos os nossos demais amigos e companheiros

da  Copasa,  pois  esta  homenagem  é  para  todos  nós,  e  as  demais  autoridades

presentes que nos honram com a sua participação.

Antes de tudo, temos de novamente agradecer ao Deputado Ivair Nogueira por esta

reunião  especial  em  Plenário  em  homenagem  à  Copasa.  Em  sua  justificação,

aprovada pela Casa, fala-se em reconhecimento ao trabalho que prestamos, que os

Deputados  consideram  essencial  para  o  desenvolvimento  socioeconômico  e

ambiental de Minas Gerais.

Tão  logo  recebemos  a  notícia  desse  reconhecimento  e  desta  homenagem,

confesso que aceleramos os preparativos para esta comemoração,  que tem nesta

noite  o  seu  maior  marco.  Internamente,  debruçamo-nos  sobre  a  nossa  história,

fazendo uma verdadeira reflexão sobre esse caminhar ao longo dos últimos anos e as

tantas oportunidades em que nossa Assembleia foi importante nesse caminhar.
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Cinquenta são poucos anos de vida para as pessoas de hoje. Jovens de mais de 50

anos estão aqui conosco fazendo planos para a noite, para a semana e para o futuro.

O  mundo  hoje  é  de  pessoas  que,  aos  50  anos,  são  jovens  e  extremamente

produtivas, certamente vivendo o melhor tempo das suas vidas, maduras, com vasto

conhecimento e energia controlada e bem-administrada mais do que suficiente para

tudo. Por isso podemos dizer que, no mundo de hoje, mudaram as relações entre as

pessoas  e  as  empresas.  Enquanto  homens  e  mulheres  vivem  cada  vez  mais,

empresas vivem cada vez menos.

As pessoas de 1963 são jovens, reconhecidamente jovens e em plena atividade,

como a Xuxa, a Débora Bloch, a Glória Pires, o Brad Pitt e o Johnny Depp.

No caso das empresas, metade das que são criadas não passa do terceiro ano de

vida. Multinacionais de grande sucesso vivem em média 40 anos. Para se ter uma

ideia, um terço das 500 maiores empresas americanas listadas na revista “Fortune”

de 1970 não existe mais.

Quem se lembra da Mesbla? Qualquer um de nós é capaz de citar duas, três ou

quatro grandes empresas que se foram com o tempo, como produtos que perderam o

sentido. Aqui mesmo, em Belo Horizonte, 1963 marcou o fim da era dos bondes, que

ainda tiveram uma sobrevida em minha Juiz de Fora. Quem completa 50 anos em

2013 nasceu com os Beatles, que incendiaram o mundo com um novo som e um

novo jeito de cantar e de ser. Pelé, em seu reinado, era campeão do mundo com o

Santos, e John Kennedy foi o primeiro assassinado em rede nacional de TV, filmado

em todos os ângulos imagináveis, o que gerou uma comoção mundial. No Brasil de

João Goulart, a inflação chegava a quase 80%. E era inaugurada e asfaltada a Rio-

Bahia, um sonho de pista para se viajar de Jeep, Kombi, Rural e Fusca.

Belo Horizonte  ganhava o  seu  anel  rodoviário  e  chegava a  700 mil  habitantes,

dobrando  o  número  de  350  mil  moradores  de  1950.  JK  e  seu  governo  de

industrialização, enquanto Governador, e construindo Brasília, enquanto Presidente,

foi  um  grande  responsável  pelo  salto  de  Minas  e  de  sua  Capital.  Mas  esse

crescimento teve seu preço. A cidade e o Estado cresciam, e muitas vezes o maior

tormento  era  a  falta  de  água.  Faltavam uma política  e  ações articuladas  entre  o

Estado e os Municípios para se atuar no saneamento. Assim, Minas Gerais ganhou a
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Comag naquele iluminado ano de 1963.

Dez anos depois,  o governo federal instituiu o Plano Nacional de Saneamento -

Planasa -, que definia metas a serem alcançadas pelo País na área de saneamento e

destinava recursos financeiros para a concepção dessa política. Foi assim que, em

1964, Belo Horizonte aderiu à Comag e a sua função com o então Departamento

Municipal  de  Água  e  Esgoto  -  Demae  -  e  provocou  a  mudança  do  nome  para

Companhia de Saneamento de Minas Gerais - Copasa. Tempos heroicos e difíceis.

Gerações de engenheiros e sanitaristas se formaram na própria empresa e, nessa

relatividade dos anos que são poucos e muitos, de acordo com o ponto de vista, digo

por mim mesmo que 36 anos de trabalho em uma empresa são uma vida. É assim

que me sinto e sei que vários colegas se sentem. Nossa vida se mistura com a vida

da Copasa, e nos sentimos ao mesmo tempo jovens e maduros, de acordo com esse

nosso calendário duplo de vida e de tempo de trabalho.

Srs.  Deputados,  quantas  vezes nossos caminhos  se cruzaram!  Participamos de

seminários e discussões internas da Assembleia. Estivemos no foco das discussões

em momentos importantes, quando os Deputados aprovaram alterações no estatuto

da  empresa  permitindo  a  expansão  dos  nossos  negócios  para  novas  áreas.  A

emenda à Constituição que em 2001 criou regras claras, exigindo o referendo popular

caso algum dia se pense na privatização da Copasa e da Cemig, foi um marco na

história  da  prestação  de  serviço  público  deste  país.  Minas  e  nossos  Deputados

saíram na frente, e, como sempre, fizemos história.

Acompanhamos  tudo  isso  de  muito  perto  -  empregados  e  também  nossos

familiares. A Copasa é a nossa vida, Srs. Deputados. Nossos filhos nasceram e se

criaram nessa linha de tempo e também se orgulham e se integram à empresa, que

forma uma verdadeira família. É um time unido, vencedor e aguerrido. Empregados,

Diretores  e  familiares  irmanados,  todos  abraçando uma causa única,  que é  esse

cuidar da água e dos nossos rios, da saúde e da qualidade de vida da nossa gente.

Com esse espírito de time e união, abraçamos e agradecemos a oportunidade que

nos foi dada pelo Governador Aécio Neves. Em 2003 ele inovou. Pela primeira vez

um Governador veio empossar a diretoria da empresa em nosso auditório. Com sua

liderança e capacidade de empolgar, lançou um desafio: fazer da Copasa a melhor
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empresa do Brasil em seu setor.

Iluminados pelo choque de gestão, concebido e conduzido com brilhantismo pelo

Prof.  Anastasia,  aceitamos  o  desafio  e  aceleramos  nossa  caminhada.  A empresa

abriu seu capital e, em 2006, como disse aqui o Deputado Ivair Nogueira, lançou suas

ações no novo mercado da Bovespa. Tudo isso com a aprovação da Assembleia e

dos nossos Deputados. Com muito trabalho, conquistamos vários prêmios nacionais

e internacionais, certificações de qualidade do setor. E a Copasa foi eleita pela “Valor

Econômico” a melhor entre as mil maiores e melhores empresas do Brasil.

Desafios geram adrenalina. Gostamos dos desafios e da ousadia responsável que

tem marcado essa retomada de Minas rumo ao crescimento.

Integrados ao espírito do governo do Professor Anastasia, desenvolvemos o maior

programa de água e esgoto da história de Minas, o Água da Gente. A lógica é clara:

tratar a água que chega a casa de milhares de pessoas e tratar o esgoto gerado por

residências e indústrias tem reflexos diretos na qualidade de vida. A saúde melhora,

doenças são evitadas, empregos são gerados e a vida ganha mais qualidade. Esse é

o  trabalho  e  o  compromisso  da  Copasa,  que  levaram  a  Assembleia  a  nos

homenagear. Podemos dizer que o Água da Gente é o compromisso que marcará os

nossos próximos 50 anos - fazer cada vez mais e por mais pessoas.  O Água da

Gente é um grande começo dessa história que já estamos construindo hoje. Até o

final  de  2016,  serão  107  novas  estações  de  tratamento  de  esgoto,  ajudando  a

proteger e a recuperar os nossos rios, em todas as regiões do Estado. Esse esforço

vai permitir que o percentual de esgoto tratado pela Copasa passe de 65% para 85%

de tudo que é coletado, já em 2016. Em novas redes de distribuição de água e de

coleta  de  esgoto,  serão  5.800km  a  mais.  Uma distância  capaz  de  nos  levar  até

Buenos Aires, mas saindo de Manaus, e não de Belo Horizonte.

Na  Copanor,  o  governo  de  Minas  dá  um  exemplo  que  está  se  tornando  uma

referência mundial em saneamento nas regiões com baixo IDH. Os investimentos são

assegurados pelo Estado e a tarifa cobre apenas o custo direto. Isso faz a conta ficar

mais barata para quem mais precisa. A Copanor vem se superando em uma região

onde,  por  mais  que  se  faça,  sempre  haverá  muito  mais  por  fazer.  Já  estamos

cuidando de 175 sistemas de abastecimento de água, para 250 mil pessoas; e de
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sistemas de esgoto para 70 mil habitantes, em 35 localidades. Até dezembro deste

ano, vamos iniciar operação de mais 50 sistemas de abastecimento de água e de

outras 42 localidades com sistemas completos de esgotamento sanitário.  Hoje, as

obras estão em andamento em 84 localidades, com abastecimento de água, e 56

localidades, com sistema de esgotamento sanitário.

Em  termos  de  recursos,  o  governo  do  Estado  já  investiu,  até  o  mês  de  maio,

R$398.000.000,00 desde a fundação da Copanor. Vamos chegar ao final do ano com

R$463.000.000,00 investidos, garantindo serviços de qualidade e dignidade para as

regiões de menor IDH de Minas. Mais do que os números, impressionam o tamanho

dos desafios e nossa coragem de encará-los.

A Pampulha é um ótimo exemplo. Estamos realizando um grande pacote de obras

em  Belo  Horizonte  e  em  Contagem,  integrando-nos  aos  esforços  do  governo  de

Minas e das duas Prefeituras para tornar a Pampulha novamente viva e atrativa na

Copa de 2014. A experiência bem-sucedida da recuperação do Rio das Velhas, ainda

em  curso,  está  sendo  aplicada  agora  no  Rio  Paraopeba.  Foram  investidos

R$450.000.000,00  em  coleta  e  tratamento  de  esgoto  e  também  na  mudança  da

percepção das pessoas em relação a sua integração nos esforços de recuperação e

proteção  dos  nossos  rios.  Na  Copasa,  sabemos  que  só  podemos  contar  com  a

colaboração das pessoas se elas acreditarem e aprovarem os nossos serviços.

Por  isso  outro  grande  desafio  é  atender  melhor  ao  consumidor,  investindo  em

máquinas, veículos e equipamentos, trabalhando na modernização e em melhorias

nos  processos  e  nas  instalações  de  equipamentos  operacionais,  treinando  e

capacitando permanentemente nossa força de trabalho. A Copasa é o resultado do

trabalho dos nossos empregados. Eles são nosso maior patrimônio.

Esses 50 anos de história da empresa podem ser comparados a uma corrida de

revezamento, aquela em que o bastão é passado de mão em mão. Mas a nossa

corrida é bem diferente, teve um início e certamente nunca terá um final. A velocidade

das nossas passadas é cada vez maior, e cada um dos que se foram deixou a sua

mão marcada no bastão, que é a própria empresa. Neste instante, permito-me olhar

para trás e rever alguns dos que já se foram, mas, ao mesmo tempo, olho para os

lados e vejo aqueles que estão chegando e se somando a esse esforço, o que faz
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com que minha esperança só aumente.  Nossa corrida não acaba nunca,  mas as

vitórias são constantes e um estímulo para trabalharmos mais e mais.

A Assembleia, com seu permanente papel de fiscalização e controle das nossas

ações, com o trabalho vigilante dos Deputados em busca do que é melhor para Minas

e para os mineiros, nos ajuda e muito nesse caminhar. Mais uma vez, nossa história

fica marcada pelas atitudes e ações dos nossos Deputados. Por isso podemos ter

certeza  de  que  o  resultado  desta  noite  de  comemoração  e  o  repensar  serão

permanentes. O que foi dito aqui é um estímulo ao nosso trabalho. Esta mensagem

será  levada  por  nós,  Deputado  Ivair  Nogueira,  a  cada  um  dos  empregados

espalhados nas mais de 600 cidades de Minas onde atuamos. Quem trabalha com

água é como água.  O que se faz com um se faz com todos. A homenagem que

recebemos esta noite se espalhará como uma onda pelos mais de 10 mil empregados

da  Copasa,  seus  familiares  e  todos  os  que  precisam  do  nosso trabalho  e  vigília

permanente em prol da vida de qualidade em Minas Gerais. A todos vocês o nosso

muito obrigado e uma ótima noite. A nossa noite, com certeza, está sendo muito boa.

Palavras do Secretário Bilac Pinto

Boa noite a todos. Inicialmente, quero cumprimentar os senhores e as senhoras,

todos  os  que  participam  conosco  de  um  evento  importante  como  este,  em  que

comemoramos o aniversário de 50 anos da Copasa. Como disse o nosso Presidente

Ricardo Simões, 50 anos significam maturidade, experiência, vivência e exemplo para

todos  nós,  mineiros.  Essa  empresa  nos  dá  um  orgulho  muito  grande.  Saúdo  o

Deputado Dilzon Melo, ex-Secretário de Desenvolvimento Regional e Política Urbana,

hoje representando o ilustre Presidente desta Casa, Deputado Dinis Pinheiro. É um

prazer muito grande estar novamente nesta Casa com vocês. Saúdo ainda o nosso

querido Presidente da Copasa, Ricardo Augusto Simões, que vem desenvolvendo um

trabalho extraordinário, fazendo com que a parceria entre a Copasa e a Secretaria de

Desenvolvimento Regional e Política Urbana se fortaleça cada vez mais, para termos

sempre um objetivo só, que é levar aos mineiros melhor qualidade de vida através do

saneamento básico. Saúdo também o ex-Deputado Estadual, ex-Deputado Federal,

ex-Presidente  desta  Casa  e  hoje  Vice-Presidente  do  BDMG,  José  Santana  de

Vasconcelos  Moreira,  meu dileto  amigo,  um homem público  do  qual  todos temos
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grande orgulho. Saúdo o Deputado Ivair Nogueira, autor do requerimento que deu

origem a esta homenagem e a quem cumprimento por seu pronunciamento, que nos

encheu de muito orgulho; o Deputado Estadual Bosco; a Deputada Luzia Ferreira; o

Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  meu  conterrâneo  do  Sul  de  Minas;  Deputado

Sebastião Costa e Deputado Mário Henrique Caixa, que também participa conosco

deste evento.

Faço questão de fazer uma homenagem aos ex-Deputados que vejo no Plenário:

Deputado  Márcio  Kangussu,  que  hoje  é  Diretor  dessa  conceituada  empresa;

Deputado Fábio Avelar, que nos deu um orgulho muito grande quando foi meu colega

nesta Casa;  meu amigo Tilden Santiago, diretor desta empresa, que foi  Deputado

Federal e é um orgulho para todos nós, mineiros, tê-lo conosco. Saúdo o Dr. Alencar

Santos Viana, meu Secretário Adjunto, que compõe conosco esse evento.

Incumbiu-me o Sr. Governador do Estado de Minas Gerais de representá-lo nesta

noite e o faço com muito orgulho e com muita deferência. Ele me pediu, Dr. Ricardo,

que transmitisse essa mensagem em razão dos 50 anos que essa empresa faz hoje,

com muita alegria e satisfação para todos nós,  mineiros.  (-Lê:)  “Sr.  Presidente da

Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Minas  Gerais,  Deputado  Dinis  Pinheiro;  Sr.

Presidente Ricardo Simões; Srs. Diretores; Sras. Diretoras; senhoras e senhores. É

com muita alegria e satisfação que me faço presente por meio dessa mensagem,

visto que compromissos anteriormente assumidos me impediram de comparecer em

um momento tão especial. Hoje a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais

presta essa justa homenagem à Companhia de Saneamento Básico de Minas Gerais

-  Copasa -  pelos seus 50 anos.

Presente em 625 cidades de diferentes regiões de Minas Gerais e responsável pelo

fornecimento  de  água a  mais  de  6  milhões  de domicílios  mineiros,  a  Copasa foi

fundada em 1963 e neste ano completa meio século de prestação de serviços de

abastecimento e esgotamento sanitário às comunidades do Estado de Minas Gerais.

Em  1998,  a  empresa  implantou  o  projeto  estratégico  do  Prêmio  Nacional  da

Qualidade em Saneamento -  PNQS 2010 -, com o objetivo de fortalecer a excelência

do desempenho empresarial, por meio da implantação do Modelo de Excelência da

Gestão - MEG.
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Hoje, o trabalho da Copasa é considerado referência por sua altíssima qualidade,

sendo a primeira empresa do setor de saneamento no Brasil a ser reconhecida pela

Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, mercê da qualidade do

seu sistema de gestão, além de ser recordista de troféus entre todas as companhias

do ramo,  com o  recebimento  de  48 estatuetas  desde 1999.  Em 2013,  a  Copasa

recebeu do Governo de Minas Gerais a missão de implantar o maior programa de

investimentos  em  saneamento  básico  da  história,  o  Água  da  Gente,  que  será

responsável pelo investimento de R$4.550.000.000,00 em saneamento no Estado de

Minas  Gerais  até  2016,  beneficiando  diretamente  15,2  milhões  de  mineiros  com

serviços  de  abastecimento  de  água e  10,1  milhões de  mineiros  com serviços  de

esgotamento sanitário.

Por  tudo  isso,  merece  a  Copasa  os  nossos  especiais  cumprimentos.  Que  a

empresa  continue  sendo  um  dos  orgulhos  de  Minas,  fornecendo  aos  mineiros  o

melhor serviço do Brasil. Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado de

Minas Gerais”. Muito obrigado.

Palavras do Sr. Presidente

Boa noite a todos, minha saudação especial a todos os funcionários da Copasa.

Ouvindo os discursos, fiquei imaginando que ninguém é grande sozinho.

Como Secretário de Estado, tive oportunidade de ir a diversos lugares deste Brasil

para  receber  homenagens  e  troféus  da  Copasa.  Tenho  aquela  conclusão  que  é

comum a todos: o que a Copasa tem de mais sublime e de maior valor são seus

funcionários, que fazem a grandeza dessa companhia. Sabemos do alto investimento

e  da eficiência  deles,  mas  enaltecendo,  acima de tudo,  a  competência  de  quem

executa,  parabenizo  os  funcionários,  que aqui  fazem parte,  juntamente  com meu

Presidente Ricardo, desta justa homenagem.

Minha saudação ao meu amigo Ricardo, funcionário de carreira, que tão bem tem

desempenhado seu trabalho à frente dessa companhia, fazendo-a um destaque em

todo  o  Brasil.  Se  não  a  maior,  como  disse  num  discurso,  ou  a  segunda  maior,

seguramente é a empresa mais competente, eficiente, a de melhor qualidade e maior

resultado. Saúdo o meu amigo e companheiro de jornada e de política Bilac Pinto -

aliás, tive  o prazer  de antecedê-lo à frente da Sedru,  a que está jurisdicionada a
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Copasa  -   pela  dinâmica  do  seu  trabalho  e  pelo  apoio  que  tem  dado  a  essa

companhia. Acima de tudo, um Secretário tem de dar apoio às iniciativas da Copasa,

compreendendo as dificuldades que são inerentes a esse desempenho. Ele tem feito

isso com sabedoria,  inteligência e, como disse o Ivair  Nogueira, tem feito grandes

investimentos  em  áreas  afins  da  Copasa  na  Sedru.  Parabéns,  Bilac  Pinto,  pelo

trabalho. Orgulhamo-nos muito do que o senhor vem desenvolvendo lá.

Cumprimento meu amigo José Santana, ex-Presidente desta Casa, cientista político

de  primeira  grandeza  e  atualmente  Vice-Presidente  do  BDMG,  que  nos  orgulha

bastante pelos conselhos e pela sabedoria, acima de tudo, política, para seguirmos

num caminho mais tranquilo, e também o mais legítimo, como eu já disse, governista

e opositor desta Casa, Ivair Nogueira.

Ricardo, quero dizer que o senhor tem motivo especial para comemorar estes 50

anos, porque está partindo exatamente do meu irmão Ivair Nogueira, cujo partido faz

oposição  nesta  Casa,  mas  que  tem  sabedoria,  inteligência  e  discernimento  para

reconhecer  os  méritos  da  Copasa.  Não  que  ele  seja  um  opositor,  mas,  vindo  a

homenagem de um partido que faz oposição, tem um valor intrínseco muito maior,

porque reconhece os méritos do trabalho que a Copasa vem realizando. Parabéns,

Ivair Nogueira, por essa iniciativa, que, aliás, passa a perna em nós, Deputados do

governo, que não tivemos essa iniciativa. Não é meus amigos, Dalmo Ribeiro Silva,

Mário Henrique Caixa, Bosco e minha amiga Luzia Ferreira? Isso é para ficarmos de

orelha em pé, porque há pessoas da Oposição que são bem mais inteligentes que

nós.

Saúdo os Deputados que mencionei, todos que fazem parte dessa diretoria e os ex-

Deputados, como o Fabinho Avelar e Márcio Kangussu, que, aliás, sempre foi motivo

de orgulho na caminhada dentro da Assembleia. A presença de V. Exas. demonstra

que não desencarnaram da Copasa conforme dizem os outros. Não é Fabinho? O

senhor  era  funcionário,  um  eficiente  Secretário  e  atualmente  está  à  frente  da

Previminas  como  Presidente.  Se  Deus  quiser,  na  próxima  eleição,  estará  aqui

conosco.

Seguirei  o que manda o cerimonial,  que é a leitura que faria o Presidente Dinis

Pinheiro,  que  hoje  se  encontra  em  casa  adoentado  e  não  pôde  participar  desta
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cerimônia.  Faço-a  com  muito  orgulho,  mesmo porque,  para  mim,  homenagear  a

Copasa tem um sentido todo especial. O Ricardo disse que, quando lá estivemos,

demos todo o apoio. Posso dizer que sim.

Quero dar o meu testemunho de que, quando fui Prefeito de Varginha, em 1983,

Deus me deu clarividência, luzes para que eu entendesse que quem poderia resolver

o problema de água e esgoto da cidade era a Copasa. Enfrentando dissabores à

época, porque sempre tiveram uma ideia errada da Copasa, e sérios problemas, pedi

até  intervenção  policial,  pedi  guarda  ao  Exército,  tão  grave  foi  a  situação.  Meus

opositores,  aproveitando-se  disso,  diziam  que,  quando  assumissem  a  Prefeitura,

imediatamente romperiam o contrato com ela. Mas o mais interessante é que, para

minha alegria - já saí de lá há mais de 25, quase 30 anos -, nenhum deles mencionou

outra vez que tiraria a Copasa de lá, reconhecendo a competência, a eficiência e a

solução que ocorreram em Varginha por intermédio da Copasa. Isso é reconhecer um

trabalho. Pelo fato de já ser de governo, de Estado, uma empresa às vezes é vista

como ineficiente, como pelego, como cabide de emprego, porém, quando se trata da

Copasa, temos que nos curvar a essa inteligência, aos investimentos que são feitos,

à competência com que é conduzida.

É com enorme alegria que esta Assembleia comemora os 50 anos da Copasa, por

sua  permanente  contribuição  ao desenvolvimento  socioeconômico  e  ambiental  do

Estado.  Referência de visão empresarial,  a  Companhia de Saneamento de  Minas

Gerais, dirigida com competência e dinamismo por Ricardo Augusto Simões Campos,

vem  se  distinguindo  pelas  soluções  que  tem  apresentado  nos  domínios  de

abastecimento de água, esgotamento sanitário e resíduos sólidos. Aprimorando cada

vez  mais  seus  serviços,  a  empresa,  vinculada  à  Secretaria  de  Desenvolvimento

Regional e Política Urbana, tão bem conduzida pelo meu amigo Bilac, tem sido um

excelente exemplo do empenho do governo do Estado em melhorar a infraestrutura e

as condições de saúde em Minas Gerais.

A Copasa tem recebido as mais importantes premiações do setor, o que configura a

sua crescente evolução ao longo destes 50 anos. Combatendo as perdas de água,

inovando tecnologicamente e priorizando o relacionamento com seus clientes, vem se

transformando, rapidamente, na melhor empresa de saneamento do Brasil. Herdeira
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da Comag, veio combater um dos mais graves problemas de saúde pública relativos

à  carência  de  saneamento  básico,  definindo e  executando  com propriedade  uma

política que envolve suporte técnico e financeiro, aliada a um modelo estratégico de

gestão.

Esta Casa, preocupada com a extinção da pobreza no Estado, que é diretamente

associada ao desenvolvimento sustentável,  reconhece a notável atuação social da

Copasa, por sua ética e sua responsabilidade social. Voltados para a comunidade,

inúmeros  projetos  vêm  sendo  desenvolvidos  com  pleno  êxito,  entre  eles  e  com

grande destaque o Programa Chuá de Educação Ambiental e Sanitária, voltado para

estudantes do ensino fundamental.  Estudantes de nível médio, profissionalizante e

superior, por sua vez, podem desfrutar uma útil experiência profissional que articula

conhecimento teórico e prático nos estágios oferecidos pela Companhia. No campo

artístico, o público de Belo Horizonte já se acostumou a frequentar a galeria de arte

no Santo Antônio, que vem divulgando novos talentos, através de uma sequência

regular de exposições. Já o Programa de Proteção a Mananciais tem sido de grande

importância na recuperação de bacias hidrográficas, conscientizando e mobilizando a

população.

Pequenos povoados e comunidades carentes vêm recuperando sua autoestima, por

meio de ações voltadas para a melhoria de suas condições sanitárias e ambientais,

as quais também são desenvolvidas pela Copanor, dirigida pelo nosso amigo Márcio

Kangussu, que também tem demonstrado eficiência, principalmente quando investe,

de forma social, em Municípios que não dão retorno, mas que têm o mesmo direito à

dignidade, à saúde pública, ao conforto e ao bem-estar.

Junto a seus empregados, numa ação que se mostra de grande afinidade com os

propósitos  e  as  prioridades  da  Assembleia  Legislativa,  vem  desenvolvendo  um

programa de atendimento a dependentes de álcool e outras drogas. Por todas essas

razões,  a  Copasa  é  motivo  de  grande  orgulho  para  todos  os  mineiros,  e  seu

cinquentenário representa, para cada um de nós, uma profunda confiança em seu

futuro, tendo em vista uma qualidade de vida melhor para nossos cidadãos.

Também cabe destacar  o  grande Coral  da  Copasa,  que se apresenta todos os

anos, em todos os lugares, com muita eficiência e competência. Parabéns também ao
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Coral da Copasa. Aqui está, Ricardo, uma breve e sucinta homenagem em que esta

Casa, por meio do nosso irmão Ivair Nogueira, reconhece o trabalho e a eficiência

dessa Companhia; porém, não paramos por aí. Os desafios são, a cada dia, maiores,

são dinâmicos. Agora, somados ao abastecimento de água e ao tratamento de esgoto

sanitário,  a Copasa aceita novo desafio que tem tudo a ver  também com o meio

ambiente: administração de resíduo sólido. Não há ninguém com mais competência

que a Copasa para administrar também esse projeto, um trabalho que os Prefeitos

rejeitam e é problema em todos os Municípios. Estes sofrem a pressão do Ministério

Público para resolver um problema que às vezes, não tem solução, e a Copasa, com

sua clarividência e seu dinamismo,  mostrará que também é capaz de administrar

resíduos  sólidos  com  competência  e  proficiência,  dando  os  resultados  que  os

Municípios precisam.

Então,  os  desafios  continuam.  Os  investimentos  aí  estão.  Mas  não  basta  ter

dinheiro, é preciso gestão para fazer investimentos corretos; é o que o Estado tem

mostrado ao longo destes 12 anos de administração depois de Aécio Neves; por isso

dizemos que não podemos deixar que Minas se desvie o caminho certo. Para isso,

vamos trabalhar a fim de que a Copasa continue mostrando essa eficiência. Quero

parabenizar os seus funcionários, que, às vezes, de uma forma bem oculta e simples,

mostram também o amor que sentem para com essa empresa. Eles se sacrificam, se

dedicam, são transferidos, mas a qualidade do serviço nunca cai.

Quero ainda dizer que, reconhecendo isso, neste fim de ano vence o nosso contrato

de Varginha, mas já está acertado que ele será renovado. Já fizemos um contato com

meu  amigo  Paulo  Fernando,  nosso  Diretor,  para  que  tudo  caminhe  bem.  Nesta

semana sairá o parecer da Câmara entregando a administração do aterro sanitário de

resíduos sólidos. Talvez a cidade seja a pioneira em Minas e mostrará que, se ela fez

isso, foi porque a Copasa tem condição e eficiência para tocar esse trabalho daqui

para frente. Esse será um novo desafio, porque de água são mais de 600 e tantos

Municípios;  de  esgoto,  estão  chegando  a  quase  200  Municípios.  Então,  para

administrar resíduo sólido, precisarão de uma grande cidade para demonstrar essa

inteligência.  E  Varginha  a  tem  agora,  com  o  novo  Prefeito.  Parabéns,  Copasa;

parabéns,  meu  amigo  Bilac;  parabéns,  Ricardo  e  todos  os  seus  funcionários  e
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Diretores; e parabéns, meu amigo Ivair. Fico enciumado com você. Fico orgulhoso

desta apresentação e desta homenagem. Você será reconhecido na Copasa também

como um dos que evidenciaram essa competência. Saber reconhecer isso mesmo

tendo uma condição de Oposição é mais inteligente ainda, e é isso que você vem

demonstrando  ao  longo  destes  cinco  mandatos.  Esperamos  que  seja  eterno.

Parabéns  a  todos e  muito  obrigado.  Ficamos  felizes  porque a  Copasa existe  em

Minas Gerais. Muito obrigado.

Apresentação Musical

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Coral da Copasa, sob a regência de

Eliane Fajioli, que interpretará as músicas “Imbalança”, de Luiz Gonzaga, com arranjo

de Benedito Fonseca, e “Planeta Água”, de Guilherme Arantes, com arranjo de Eliane

Fajioli.

- Procede-se à apresentação musical.

O Sr. Presidente - Parabéns ao excelente Coral da Copasa.

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 as extraordinárias de amanhã, dia 5, às 9 e às 20

horas, nos termos do edital de convocação, e para a ordinária também de amanhã, às

14 horas, com a ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 6/6/2013

Presidência do Deputado Rômulo Viegas

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Atas; discurso do Deputado Durval

Ângelo; aprovação - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Questão de ordem; suspensão

e reabertura da reunião - Discussão e Votação de Pareceres: Pareceres de Redação

Final do Projeto de Lei nº 3.685/2013 e do Projeto de Lei Complementar nº 33/2012;

aprovação - Suspensão e reabertura da reunião - 2ª Fase: Discussão e Votação de

Proposições: Inexistência de quórum para votação; questão de ordem; suspensão e

reabertura  da  reunião;  existência  de  quórum  para  votação  -  Requerimento  do
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Deputado Ivair Nogueira; votação do requerimento; rejeição; verificação de votação;

inexistência de número regimental para votação; anulação da votação; chamada para

recomposição de quórum; existência de número regimental para votação; renovação

da votação; rejeição - Requerimento do Deputado Ivair Nogueira; rejeição - Votação,

em 1º  turno,  do Projeto de Lei  nº  4.041/2013;  votação do projeto,  salvo emenda;

aprovação; verificação de votação; inexistência de quórum para votação; anulação da

votação - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.893/2013; encerramento da

discussão - Questão de ordem; chamada para recomposição de número regimental;

inexistência de quórum para votação - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

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

Quintão  -  Anselmo  José  Domingos  -  Antônio  Carlos  Arantes  -  Antônio  Genaro  -

Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Braulio Braz - Celinho do

Sinttrocel  -  Célio  Moreira -  Dalmo Ribeiro Silva -  Duarte Bechir  -  Durval  Ângelo -

Fabiano Tolentino -  Fábio Cherem - Gilberto Abramo -  Glaycon Franco -  Gustavo

Valadares - Hélio Gomes - Inácio Franco - Ivair Nogueira - João Leite - Juarez Távora

- Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Liza Prado - Luiz

Henrique  -  Luzia  Ferreira  -  Mário  Henrique  Caixa  -  Neilando  Pimenta  -  Pinduca

Ferreira - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues

- Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Rômulo  Viegas)  -  Às  9h10min,  a  lista  de

comparecimento  registra  a  existência  de  número  regimental.  Declaro  aberta  a

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

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

duas reuniões anteriores.

1ª Parte

Atas

- O Deputado Durval Ângelo, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura das atas das

duas reuniões anteriores.
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O Sr. Presidente - Em discussão, as atas. Com a palavra, para discutir, o Deputado

Durval Ângelo.

O  Deputado  Durval  Ângelo  -  Sr.  Presidente,  Sras.  Deputadas,  Srs.  Deputados,

gostaria de dar ciência ao Plenário que, ontem, a Comissão de Direitos Humanos,

numa reunião conjunta com a Comissão de Segurança Pública, realizou um debate

para a criação da delegacia de crimes raciais e de intolerância de Minas Gerais. A

reunião foi muito boa, expressiva, presidida por mim e pelo Deputado João Leite. O

resultado foi bem concreto. Na próxima terça-feira, às 9 horas, a Polícia Civil vai criar

um núcleo que irá dar origem, posteriormente, à delegacia de crimes raciais e de

intolerância  de  Minas  Gerais.  É  muito  importante  que  isso  seja  do  conhecimento

deste Plenário. Têm crescido muito os crimes vinculados a racismo e a intolerância.

Para vocês terem uma ideia, quando foi preso o bando da degola, do Sr. Frederico

Flores, foram encontrados muitos livros sobre Hitler. Além disso, ele atuava nas redes

sociais  em  “sites”  vinculados  ao neonazismo.  Recentemente  ocorreu  um caso na

Savassi em que um morador de rua, negro, foi agredido com uma corrente por um

neonazista,  que  está  preso.  Hoje  mostrei  ao  Deputado  João  Leite  uma  matéria

publicada pelo jornal “Estado de Minas”, da qual não tínhamos conhecimento ontem.

Conforme essa matéria, a Dra. Raquel, Juíza da 9ª Vara Criminal Federal, diante de

denúncia  do  Ministério  Público,  condenou  três  neonazistas  de  Minas  Gerais  que

estavam  atuando  nas  redes  sociais  mineiras,  promovendo  antissemitismo,

discriminação contra negros,  nordestinos  e  ciganos.  Isso  para nós  é  uma grande

vitória,  pois  é  a  primeira  condenação  da  Justiça  mineira,  da  9º  Vara  da  Justiça

Federal.  Na  Comissão  de  Direitos  Humanos,  entraremos  com  uma  moção  de

aplausos  ao  Ministério  Público  Federal  pela  denúncia  e  vamos  entrar  com  uma

manifestação de aplausos na questão da Juíza. Esses três nazistas mineiros também

estão presos por determinação da Justiça. As páginas traziam antissemitismo, elogios

a Hitler, negação do Holocausto e tantas outras mazelas. Sr. Presidente, na terça-

feira, já estará funcionando um organismo que contribuirá com o combate ao racismo

e à discriminação em Minas Gerais. A condenação de ontem não poderia ter vindo em

data  melhor,  ou  seja,  no  dia  em  que  as  Comissões  de  Segurança Pública  e  de

Direitos Humanos faziam veemente protesto contra o racismo e contra a intolerância,
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numa manifestação pela  solidariedade,  pela  paz,  pelo  entendimento,  pelo  diálogo

entre todos, pois ninguém é superior ou melhor do que ninguém. Era o que queria dar

ciência ao plenário para que constasse em ata.

O Sr. Presidente - Não havendo retificação a ser feita, dou as atas por aprovadas.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai passar à

2ª  Parte  da  reunião,  em  sua  1ª  Fase,  com  a  apreciação  de  pareceres  e

requerimentos.

Questão de Ordem

O  Deputado  André  Quintão  -  Tendo  em  vista  o  entendimento  de  Lideranças

partidárias para a definição da votação, solicito a suspensão por 3 minutos.

Suspensão da Reunião

O Sr.  Presidente  -  A Presidência  vai  suspender  a  reunião  por  3  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.

Discussão e Votação de Pareceres

- A seguir, são submetidos a discussão e votação e aprovados, cada um por sua

vez, os Pareceres de Redação Final do Projeto de Lei nº 3.685/2013 e do Projeto de

Lei Complementar nº 33/2012 (À sanção.).

Suspensão da Reunião

O Sr.  Presidente  -  A Presidência  vai  suspender  a  reunião  por  4  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.

2ª Fase

O Sr.  Presidente  -  Esgotada  a  matéria  destinada à  1ª  Fase,  a  Presidência  vai

passar  à  2ª  Fase  da  Ordem  do  Dia,  com  a  discussão  e  a  votação  da  matéria
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constante  na  pauta.  A Presidência  verifica,  de  plano,  que  não  há  quórum  para

votação.

Questão de Ordem

O Deputado Lafayette de Andrada - Sr.  Presidente, claro que há quórum, há 43

Deputados presentes. Por favor, há quórum para a votação.

Suspensão da Reunião

O  Sr.  Presidente  -  A Presidência  vai  suspender  a  reunião  por  1  minuto  para

entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na

pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos. A Presidência verifica, de

plano,  que  já  se  configurou  o  quórum  necessário  para  votação.  Vem  à  Mesa

requerimento do Deputado Ivair Nogueira em que solicita a inversão da pauta desta

reunião, de modo que o Projeto de Lei nº 4.041/2013 seja apreciado em último lugar.

Em  votação,  o  requerimento.  As  Deputadas  e  os  Deputados  que  o  aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitado.

O Deputado Gilberto Abramo - Verificação, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de votação

pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita às Deputadas e aos Deputados que

não registraram sua presença no painel que façam o registro biométrico no terminal e,

em seguida, registrem seu voto. A Presidência solicita às Deputadas e aos Deputados

que ocupem seus lugares e informa que terá computada a presença, para efeito de

quórum, o Deputado que permanecer em Plenário e não registrar o seu voto.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.

A Deputada  Ana  Maria  Resende  -  Sr.  Presidente,  meu  voto  é  “não”,  pois  não

consegui registrá-lo em minha mesa.

O Deputado Luiz Henrique - Sr. Presidente, meu voto é “não”.

A Deputada Rosângela Reis - Sr. Presidente, meu voto é “não”.

O Deputado Célio Moreira - Sr. Presidente, meu voto é “não”.

O Sr. Presidente - Estão computados. Votaram apenas 26 Deputados. Portanto, não

há  quórum  para  votação.  A  Presidência  a  torna  sem  efeito.  Tendo  em  vista  a
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importância das matérias constantes na pauta, 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.)

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 39 Deputados. Portanto, há quórum

para votação. A Presidência vai renovar a votação do requerimento. Em votação, o

requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Rejeitado.

Vem à Mesa requerimento do Deputado Ivair Nogueira em que solicita a inversão

da pauta desta reunião, de modo que o Projeto de Lei nº 3.587/2012 seja apreciado

em  1º  lugar.  Em  votação,  o  requerimento.  As  Deputadas  e  os  Deputados  que  o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitado.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.041/2013, do Governador do Estado,

que  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 investimentos do Estado de Minas Gerais.  A Comissão de Justiça conclui pela

constitucionalidade  do projeto.  A Comissão de  Fiscalização  Financeira  opina  pela

aprovação do projeto com a Emenda nº 1, que apresenta. Em votação, o projeto,

salvo emenda. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Gilberto Abramo - Sr. Presidente, solicito verificação de quórum.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de votação

pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita às Deputadas e aos Deputados que

não registraram sua presença no painel que façam o registro biométrico no terminal e,

em seguida, registrem seu voto. A Presidência solicita às Deputadas e aos Deputados

que ocupem seus lugares e informa que terá computada a presença, para efeito de

quórum, o Deputado que permanecer em Plenário e não registrar o seu voto.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.

O Sr. Presidente - Votaram apenas 31 Deputados.  Portanto, não há quórum para

votação, mas há para a continuação dos trabalhos. A Presidência torna a votação

sem efeito.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.893/2013, do Governador do Estado,
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que  cria  o  Fundo  Especial  do  Poder  Judiciário  do  Estado  de  Minas  Gerais.  A

Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto, na forma do

vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se

a discussão.

Questão de Ordem

O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, dada a importância desse projeto que

está sendo discutido em 2º turno, do Governador do Estado, que trata do Fundo, uma

medida necessária para que a Justiça tenha condições de investir na construção e na

reforma de prédios, solicito a recomposição do quórum para que possamos votar o

Projeto nº 3.893/2013.

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 - (- Faz a chamada.)

O  Sr.  Presidente  -  Responderam  à  chamada  31  Deputados.  Portanto,  não  há

quórum para votação.

Encerramento

O  Sr.  Presidente  -  Não  havendo  matéria  em  fase  de  discussão,  a  Presidência

encerra a reunião, convocando as Deputadas e os Deputados para a ordinária de

logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já publicada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO EXTRAORDINÁRIA DA

COPA DO MUNDO, EM 23/4/2013

Às 14h8min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Tenente Lúcio,

Mário Henrique Caixa e Rômulo Viegas (substituindo o Deputado Bonifácio Mourão,

por indicação da Liderança do BTR), membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Tenente Lúcio, declara aberta a reunião

e,  em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Mário Henrique Caixa,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita

pelos  membros da  Comissão presentes.  A Presidência  informa que a  reunião  se

destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da

Comissão.  Passa-se  à  3ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo  a
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discussão  e  a  votação  de  proposições  da  Comissão.  Submetido  a  votação  é

aprovado requerimento do Deputado Tenente Lúcio, em que solicita seja realizada

audiência pública conjunta dessa Comissão com a Comissão de Segurança Pública

para debater as questões relativas aos planos de segurança pública elaborados em

Minas Gerais para a Copa das Confederações de 2013 e para a Copa do Mundo de

2014.  É recebido  o  requerimento do Deputado Bonifácio  Mourão,  em que solicita

sejam  realizados  eventos  em  conjunto  da  Comissão  Extraordinária  da  Copa  do

Mundo com a Comissão de Esporte, Lazer e Juventude. Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura

da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de junho de 2013.

Mario Henrique Caixa, Presidente -  Bonifácio Mourão - Fábio Cherem.

ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO EXTRAORDINÁRIA DAS

ÁGUAS, EM 13/5/2013

Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Almir  Paraca,

Pompílio Canavez e Luiz Henrique (substituindo o Deputado Zé Maia, por indicação

da  Liderança  do  BTR),  membros  da  supracitada  Comissão.  Estão  presentes,

também,  os  Deputados  Rogério  Correia,  André  Quintão  e  Tadeu  Martins  Leite.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Almir Paraca, 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  a execução do programa Água Para Todos e a discutir  e  votar

proposições da Comissão.  A Presidência  interrompe os trabalhos da reunião  para

ouvir  a Sra.  Maflavia  Aparecida Luiz Ferreira, Vereadora da Câmara Municipal  de

Itaobim, e os Srs. Gil Pereira, Secretário de Estado de Desenvolvimento dos Vales do

Jequitinhonha  e  Mucuri  e  do  Norte  de  Minas;  Sérgio  Duarte  Castro,  Secretário

Nacional  de  Desenvolvimento  Regional  da  Gestão  Institucional  da  Secretaria  de

Desenvolvimento Regional do Ministério da Integração Social, representando a Sra.

Maria  Giovane  Oliveira  da  Luz,  Coordenadora-Geral  de  Gestão  Institucional  da

referida  Secretaria;  Igor  da Costa  Arky,  Coordenador-Geral  de Acesso à Água do



444
____________________________________________________________________________

Ministério  do  Desenvolvimento  Social  e  Combate  à  Fome;  Filipe  Galgani  Gomes,

Diretor  de  Captação  e  Qualificação  do  Instituto  de  Desenvolvimento  do  Norte  e

Nordeste de Minas Gerais; Antônio Ivan Vieira de Freitas, Gestor do Programa Água

para  Todos,  da  Copasa-MG;  Wallysson  Mardem  Vieira  Macedo,  Secretário  de

Agricultura  de  Itaobim;  Eduardo  Nascimento,  representante  da  Federação  dos

Trabalhadores  na  Agricultura  de  Minas  Gerais;  Bruno  Oliveira  Alencar,  Secretário

Adjunto da Secretaria de Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri e do

Norte de Minas; e José Maurício Resende, Gestor do programa Água para Todos no

âmbito rural, que são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a

palavra  ao  Deputado  André  Quintão,  autor  do  requerimento  que  deu  origem  ao

debate, para suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos Deputados

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. 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

Pompílio Canavez e Antônio Lerin em que solicitam seja realizada audiência pública

no Município de Uberaba para ouvir os comitês de bacia, de forma regionalizada, bem

como para discutir as questões relacionadas ao uso da água e a gestão de recursos

hídricos; Pompílio Canavez (4) em que solicita sejam realizadas audiências públicas

nos Municípios de Pirapora, Camanducaia, Muriaé e Poços de Caldas para ouvir os

comitês  de  bacia,  de  forma  regionalizada,  bem  como  para  discutir  as  questões

relacionadas ao uso da água e à gestão de recursos hídricos; Fred Costa (2) em que

solicita seja realizada audiência pública para debater a situação da Estação Ecológica

de Fechos;  e seja realizada audiência pública para debater  a situação do Parque

Nacional da Serra da Gandarela em virtude da possibilidade de ampliação da Mina

Apolo pela Vale; Dalmo Ribeiro Silva em que solicita seja realizada audiência pública

no  Município  de  Extrema  para  debater  o  cenário  das  águas,  a  situação  da

implantação da política de recursos hídricos, o programa Conservador das Águas e

os  desafios  atuais  para  as  Bacias  Hidrográficas  dos  Rios  Piracicaba  e  Jaguari;

Rogério Correia (2) em que solicita seja realizada audiência pública para debater a
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questão das águas no transporte de minério pela Via do Mineroduto; e seja realizada

audiência pública para debater a gestão das águas no Estado no modelo de parceria

público-privada, em especial a de Rio Manso. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência agradece a presença dos convidados e dos parlamentares, convoca os

membros da Comissão para a próxima reunião extraordinária, determina a lavratura

da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 28 de maio de 2013.

Almir Paraca, Presidente.

ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

E DO CONTRIBUINTE NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 21/5/2013

Às  14h45min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  Deputados  Rômulo

Veneroso,  Duarte  Bechir  (substituindo  o  Deputado  Fred  Costa,  por  indicação  da

Liderança do BTR) 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  Rômulo  Veneroso,  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.  Registra-se  a  presença  do

Deputado Duilio de Castro. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir

e  votar  proposições da Comissão e dá  ciência de comunicado da Deputada Liza

Prado justificando sua ausência a esta reunião. O Presidente acusa o recebimento do

Projeto de Lei nº 1.805/2011, no 2º turno, do qual designou como relatora a Deputada

Liza  Prado.  Passa-se  à  3ª  Fase da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo  a

discussão e  a  votação de proposições da Comissão.  Submetidos  a  votação,  são

aprovados, cada um por sua vez, os requerimentos dos Deputados Duarte Bechir em

que  solicita  seja  realizada  audiência  pública  para  debater  a  eventual  prática  de

publicidade  enganosa  nos  estabelecimentos  comerciais  varejistas,  especialmente

supermercados, que informam determinado preço do produto nas gôndolas e cobram

preço diferente no caixa, bem como a prática de condicionar determinado preço à

aquisição de  quantidade  mínima de certo  produto;  Rômulo  Veneroso  (4)  em que
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solicita  seja  realizada audiência  pública com o  objetivo  de  debater  com todas  as

comissões de defesa do consumidor existentes no País propostas para o novo código

de defesa do consumidor; seja realizada audiência pública com o objetivo de discutir

com os representantes de hotéis, bares, restaurantes e membros do Poder Executivo

Estadual o evento da Copa das Confederações, que acontecerá em Belo Horizonte;

seja  realizada  audiência  pública  com  o  objetivo  de  discutir  o  cumprimento  e  a

regulamentação da Lei nº 12.741, de 2012 que obriga as empresas brasileiras a emitir

nota fiscal com valor dos tributos que influem na formação do preço de venda ao

consumidor,  a  partir  de  10/7/2013;  e  seja  realizada  visita  técnica  à  comissão

responsável pela elaboração do novo código de defesa do consumidor, em Brasília.

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, 28 de maio de 2013.

Fred Costa, Presidente - Liza Prado - Duilio de Castro.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL INDICAÇÃO DO NOME

DE GUSTAVO HORTA PALHARES PARA O CARGO DE DIRETOR-GERAL DA

AGÊNCIA RMBH., EM 22/5/2013

Às  14h15min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  Deputados  João  Leite,

André Quintão, Tiago Ulisses e Adalclever Lopes, membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental,  o  Presidente “ad hoc”, Deputado João Leite,  declara

aberta a reunião e esclarece que não há ata a ser  lida por  se tratar  da primeira

reunião da Comissão. A Presidência informa que a reunião se destina a eleger  o

Presidente  e  o Vice-Presidente,  determina a distribuição das cédulas  de  votação,

devidamente rubricadas, e convida o Deputado Adalclever Lopes para atuar como

escrutinador.  Realizada  a  contagem  dos  votos,  são  eleitos  para  Presidente  o

Deputado Tiago Ulisses e para Vice-Presidente o Deputado João Leite, ambos por

unanimidade.  O  Presidente  “ad  hoc”  dá  posse  ao  Deputado  Tiago  Ulisses  como

Presidente,  a quem passa a direção dos trabalhos. Ato contínuo, o Presidente dá

posse ao Deputado João Leite como Vice-Presidente e designa o referido Deputado

como relator da matéria. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
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presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de junho de 2013.

Tiago Ulisses, Presidente - André Quintão - João Leite.

ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA

PESSOA COM DEFICIÊNCIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 23/5/2013

Às 10h36min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Cabo Júlio e

Glaycon Franco, membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o

Presidente, Deputado Cabo Júlio, 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 a implementação no Estado da Rede de

Cuidados  à  Pessoa  com  Deficiência,  no  âmbito  do  Sistema  Único  de  Saúde,

conforme dispõe a Portaria nº 793, de 24/4/2012, do Ministério da Saúde, apreciar a

matéria constante da pauta e discutir  e votar  proposições da Comissão.  A seguir,

comunica o recebimento das seguintes correspondências: ofícios da Deputada Liza

Prado,  em que justifica ausência na presente reunião; e da Sra. Simone Leite de

Caldas Silva, em que discorre acerca da discriminação sofrida pelas pessoas com

deficiência e solicita providências. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da

reunião para ouvir as Sras. Kátia Ferraz Ferreira, Presidente do Conselho Estadual

de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência; Mônica Farina Neves Santos,

Coordenadora  de  Atenção  à  Saúde da Pessoa com  Deficiência  da  Secretaria  de

Estado de Saúde; 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 Coordenadora, Ana Lúcia de Oliveira; Ana

Amélia Moraes Antunes,  Fisioterapeuta,  e Deuzenira Almeida Perpétuo,  Assistente

Social, representando o Diretor do Hospital Sarah Belo Horizonte, Paulo Roberto de

Freitas Guimarães; Márcia Castro Fernandes, Superintendente Geral da Associação

Mineira de Reabilitação, representando o Presidente, Ângelo Alves Mendes; Danúbia

Quadros,  Delegada  da  Divisão  Especializada  em  Crimes  Contra  Pessoas  com

Deficiência;  e  o  Sr.  Tiago  Sávio  Moreira  Possas,  assessor  do  Complexo  de
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Reabilitação e Cuidado ao Idoso, representando o Presidente da Fhemig,  Antônio

Carlos de Barros Martins, que são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência

concede a  palavra  ao Deputado Glaycon Franco,  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. Não havendo quorum para a

apreciação das  matérias,  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, 5 de junho de 2013.

Liza Prado,Presidente - Leonidio Bouças -  André Quintão.

ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ESPORTE, LAZER E

JUVENTUDE NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

28/5/2013

Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Marques Abreu,

Ulysses  Gomes,  Mário  Henrique  Caixa,  Tadeu  Martins  Leite  e  Tenente  Lúcio,

membros da supracitada Comissão. Estão presentes também os Deputados Dalmo

Ribeiro Silva e Braulio Braz. Havendo número regimental,  o Presidente, Deputado

Marques Abreu, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento

do Deputado Tenente Lúcio, 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

3.754/2013, que altera a Lei nº 18.030, de 12 de janeiro de 2009, que dispõe sobre a

distribuição da parcela da receita do produto da arrecadação do ICMS pertencente

aos  Municípios,  a  apreciar  a  matéria  constante  da  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:

Projetos de Lei nºs 3.906/2013, em turno único, e 3.987/2013, no 1º turno (Ulysses

Gomes);  e  Projeto  de  Lei  nº  3.986/2013,  em  turno  único  (Tenente  Lúcio).  A

Presidência  interrompe  os  trabalhos  ordinários  da  reunião  para  ouvir  os  Srs.

Adenilson  Sousa,  Subsecretário  de  Estado  de  Esportes,  e  Alexandre  Andrade,
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Superintendente  de  Políticas  Esportistas,  representando  o  Sr.  Eros  Biondini,

Secretário de Estado de Esportes e da Juventude; Luiz Antônio Soares, Coordenador

do  Núcleo  de  Informações  Municipais  da  Superintendência  de  Arrecadação  e

Informações  Fiscais,  representando  o  Sr.  Leonardo  Maurício  Colombini  Lima,

Secretário de Estado de Fazenda; Anísia Sudário Daniel, Conselheira do Conselho

Regional  de  Educação  Física  -  6ª  Região,  representando  o  Sr.  Cláudio  Augusto

Boschi  Presidente  desse  Conselho;  e  Junior  Donizete  Dias,  Gestor  Municipal  de

ICMS  Esportivo  de  Brazópolis,  que  são  convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  A

Presidência  concede  a  palavra  ao  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  autor  do

requerimento  que  deu  origem  ao  debate,  para  suas  considerações  iniciais.  Logo

após, passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os

debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  das  notas  taquigráficas.  A

Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 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  que  seja

retirado  da  pauta  o  Projeto  de  Lei  nº  3.685/2013,  em  1º  turno,  por  não  cumprir

pressupostos regimentais. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece

a  presença  dos  convidados  e  o  comparecimento  dos  parlamentares,  convoca  os

membros da Comissão para a reunião extraordinária a ser realizada no dia 29 de

maio, às 10 horas, no Plenarinho II, com a finalidade de apreciar o parecer sobre as

emendas apresentadas em Plenário ao Projeto de Lei nº 3.685/2013, determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 29 de maio de 2013.

Marques Abreu, Presidente -  Mário Henrique Caixa -  Tadeu Martins Leite - Tiago

Ulisses -  Lafayette de Andrada.

ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 3ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 29/5/2013

Às 10 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Doutor Wilson

Batista,  Duarte  Bechir  (substituindo  o  Deputado  Deiró  Marra,  por  indicação  da

Liderança  do  BTR)  e  Rômulo  Viegas  (substituindo  o  Deputado  Luiz  Humberto

Carneiro, por indicação da Liderança do BTR), membros da supracitada Comissão.



450
____________________________________________________________________________

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Doutor Wilson Batista, 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 discutir e votar pareceres em fase de redação final. O Presidente

acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os relatores

citados a seguir: Projetos de Resolução nºs 3.965, 3.966 e 3.967/2013; Projetos de

Lei nºs 2.768/2011, 2.999, 3.047, 3.578/2012, 3.747, 3.749 e 3.794/2013 (Deputado

Rômulo  Viegas)  e  3.804,  3.806,  3.823,  3.838,  3.849,  3.870,  3.875,  3.880,  3.907,

3.914/2013 (Deputado Duarte Bechir). 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 3.965, 3.966 e

3.967/2013 e dos Projetos de Lei nºs 2.768/2011, 2.999, 3.047, 3.578/2012, 3.747,

3.749,  3.794,  3.804,  3.806,  3.823,  3.838,  3.849,  3.870,  3.875,  3.880,  3.907,

3.914/2013,  que receberam parecer  por  sua aprovação.  Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura

da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de junho de 2013.

Doutor Wilson Batista, Presidente - Duarte Bechir - Lafayette de Andrada.

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE

AO USO DE CRACK E OUTRAS DROGAS NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 29/5/2013

Às  10h9min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  Deputados  Vanderlei

Miranda, Glaycon Franco e Rômulo Viegas (substituindo o Deputado Célio Moreira,

por indicação da Liderança do BTR), 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 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
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Comissão e  comunica  o  recebimento  de  ofício  da  Sra.  Dionizia  Gonçalves  Veiga

Ferreira,  Coordenadora  do  Conselho  Tutelar  de  Curvelo,  prestando  informações

sobre os atendimentos realizados no Município pelo referido Conselho, em prol da

defesa dos direitos da criança e do adolescente; e de correspondência publicada no

“Diário do Legislativo” em 23/5/2013: ofícios das Sras. Maria Cláudia Peixoto Almeida

Paula,  Chefe de Gabinete  da Secretaria  de  Educação;  Maria  Coeli  Simões Pires,

Secretária  de  Casa  Civil  (2);  Júnia  Sabrina  de  Oliveira,  Diretora  Legislativa  da

Câmara  Municipal  de  Muriaé.  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 3.949/2013, 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.  Submetido  a  votação,  é  aprovado  o  requerimento  do

Deputado Célio Moreira em que solicita seja encaminhado ao Governador do Estado

e ao Secretário de Estado de Saúde pedido de providências para a implantação de

um  centro  de  atenção  psicossocial  álcool  e  drogas  no  Município  de  Curvelo.

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, 5 de junho de 2013.

Maria Tereza Lara, Presidente - Fabiano Tolentino.

ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E

TECNOLOGIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA,

EM 29/5/2013

Às 16h10min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara

e  os  Deputados  Duarte  Bechir,  Bosco  e  Elismar  Prado,  membros  da  supracitada

Comissão.  Está presente, também, o Deputado Rogério Correia. Havendo número

regimental,  o Presidente, Deputado Duarte Bechir,  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 apreciar a
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matéria  constante  na  pauta  e  a  discutir  e  votar  proposições  da  Comissão.  O

Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais designou

os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 3.658/2012 (Deputado Deiró Marra),

3.974/2013 (Deputado Elismar Prado) e 3.976/2013 (Maria Tereza Lara), em turno

único; e 3.948/2013, no 1º turno (Deputado Duarte Bechir). 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 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.871/2013 na forma do

Substitutivo nº 2 (relator: 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, é aprovado, em turno único, o

Projeto de Lei nº 3.974/2013, que recebeu parecer por sua aprovação. Submetidos a

votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 4.705, 4.706 e

4.781/2013. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados

os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 2.768/2011, 3.690, 3.875 e

3.880/2013.  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  da  Deputada  Maria  Tereza  Lara  e  dos  Deputados  Duarte

Bechir, Elismar Prado, Bosco, Célio Moreira e Luiz Henrique em que solicitam seja

realizada audiência pública para debater a absorção das fundações educacionais de

ensino  superior  associadas  à  Universidade  do  Estado  de  Minas  Gerais  -  Uemg.

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, 5 de junho de 2013.

Duarte Bechir, Presidente -  Bosco -  Gustavo Valadares -  Ulysses Gomes.

ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 29/5/2013

Às 14h35min,  comparece na Sala  das Comissões a Deputada Rosângela Reis,

membro da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Rogério
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Correia,  Lafayette  de  Andrada  e  Duarte  Bechir.  Havendo  número  regimental,  a

Presidente, Deputada Rosângela Reis, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da

ata da reunião anterior e a subscreve. A Presidência informa que a reunião se destina

a debater o programa de desligamento voluntário promovido pela Cemig Serviços. A

Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs. Marcelo

Alkimin Ferreira de Pádua, Assistente de Diretoria da Cemig, representando Djalma

Bastos de Morais, Diretor-Presidente da Cemig; José Flávio Reis Fernandes, Diretor

de  Operações  da  Cemig  Serviços;  João  Batista  Nogueira,  Diretor,  representando

Gilberto Márcio Pires, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de

Assessoramento,  Pesquisa,  Perícias  e  Informações  do  Estado de  Minas  Gerais  -

Sintappi  -;  e  Jairo Nogueira Filho,  Coordenador-Geral  do Sindieletro-MG, que são

convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado

Duarte  Bechir,  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,  convoca  os  membros  da Comissão  para  a  próxima

reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de junho de 2013.

Rosângela Reis, Presidente - Bosco - Celinho do Sinttrocel.

ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 3ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 4/6/2013

Às 14h35min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Doutor Wilson

Batista, Lafayette de Andrada e Durte Bechir (substituindo o Deputado Deiró Marra,

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 Lafayette 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 discutir e votar pareceres em fase de redação final. Suspende-se a reunião.

Às 15h45min,  são reabertos  os  trabalhos com a presença dos Deputados Doutor
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Wilson Batista, Deiró Marra e João Leite (substituindo o Deputado Luiz Humberto

Carneiro, por indicação da Liderança do BTR). O Presidente, Deputado Doutor Wilson

Batista, declara aberta a reunião e acusa o recebimento das seguintes proposições,

das quais designou como relatores os Deputados citados a seguir: Projeto de Lei nº

3.843/2013  (Deputado  João  Leite)  e  Projeto  de  Lei  Complementar  nº  34/2013

(Deputado  Deiró  Marra).  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 do Projeto de Lei nº 3.843/2013 e do Projeto de

Lei  Complementar  nº  34/2013.  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, 5 de junho de 2013.

Doutor Wilson Batista, Presidente - Duarte Bechir - Lafayette de Andrada - Célio

Moreira.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.621/2012

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria do Deputado Doutor Wilson Batista, o projeto de lei em epígrafe dispõe

sobre o protocolo de segurança dos procedimentos médicos nos hospitais das redes

pública e privada de saúde do Estado.

A proposição foi distribuída para as Comissões de Constituição e Justiça, de Saúde

e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Analisada 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 a proposição a esta Comissão para receber parecer

quanto  ao  mérito,  nos  termos  do  art.  188,  combinado  com  o  art.  102,  XI,  do

Regimento Interno.

Fundamentação
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O projeto de lei  em análise dispõe sobre procedimentos a serem adotados nos

hospitais  públicos  e privados do Estado que realizam cirurgias,  a  fim  de evitar  a

ocorrência  de  erros  médicos.  Entre  esses  procedimentos  estão  a  identificação

completa  do  paciente  no  leito  hospitalar;  a  realização  de  questionário  antes  do

procedimento cirúrgico a fim de confirmar o nome do paciente e a parte do corpo a

ser operada; e a prestação de informações ao paciente sobre a equipe médica que

participará do ato operatório.

Cumpre informar que, devido à evidência mundial de danos substanciais na saúde

pública  causados  por  falhas  na  segurança  proporcionada  ao  paciente,  a  55ª

Assembleia da Saúde Mundial, em 2002, aprovou uma resolução (WHA55.18) em

que solicita  que a Organização Mundial  de  Saúde -   OMS -   estabeleça normas

globais e padronizações que garantam a segurança do paciente e que auxiliem os

países  na  preparação  de  políticas  públicas  e  práticas  com  essa  finalidade.  Em

atenção a essa resolução, a OMS lançou, em outubro de 2004, a Aliança Mundial

para  a  Segurança  do  Paciente.  Essa  aliança  tem  o  objetivo  de  despertar  a

consciência  profissional  e  o comprometimento  político  para proporcionar  melhores

condições de segurança na assistência à saúde e apoiar os Estados membros no

desenvolvimento de políticas públicas e na indução de boas práticas assistenciais.

Um  elemento  central  do  trabalho  da  aliança  é  priorizar  a  cada  dois  anos  o

enfrentamento  de  um  problema  relativo  à  segurança  do  paciente.  Os  problemas

foram denominados “Desafios Globais para a Segurança do Paciente”.  O primeiro

desafio selecionado para o biênio 2005-2006 foram as infecções relacionadas com a

assistência à saúde. No biênio 2007-2008, o desafio priorizado foi a segurança da

assistência  cirúrgica.  Para  enfrentar  esse  desafio,  a  OMS  editou  o  manual  de

implementação  de  medidas  para  o  projeto  Segurança  do  Paciente,  intitulado

“Cirurgias Seguras Salvam Vidas”, em que divulga as estatísticas mundiais de erros

em cirurgias. (Disponível em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/ seguranca

_paciente_cirurgias_seguras_salvam_vidas.pdf>. Acesso em: 30/4/2013).

Segundo o manual, em 2008, foram realizadas 234 milhões de cirurgias no mundo,

uma para  cada 25  pessoas.  Cerca  de  2  milhões  de  pacientes  morreram  nesses

procedimentos  e  7  milhões  apresentaram  complicações,  das  quais  50%  foram
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consideradas  evitáveis.  Estimou-se  que  ocorrem  cerca  de  uma  cirurgia  em  local

errado e no paciente errado em cada 50.000 a 100.000 procedimentos nos Estados

Unidos, o equivalente a 1.500 a 2.500 incidentes por ano. Em uma análise de eventos

sentinela  relatados  entre  1995  e  2006,  a  Comissão  Conjunta  de  Acreditação  de

Organizações de Saúde observou que 13% dos eventos adversos relatados foram

ocasionados por cirurgias em locais errados. Em 2005, uma análise de 126 casos de

cirurgias em local errado ou em paciente errado revelou que 76% foram realizadas no

local errado, 13% no paciente errado e que em 11% foram utilizados procedimentos

inadequados.

Segundo  o  relato  da  Comissão  Conjunta  de  Acreditação  de  Organizações  de

Saúde,  as  falhas  na  comunicação  entre  os  membros  da  equipe  e  problemas  de

liderança  são  os  fatores  que  mais  contribuem  para  esses  erros.  Essa  Comissão

sugere, como procedimentos capazes de reduzir esses erros, a identificação precisa

do  paciente  e  da  demarcação  do  sítio  cirúrgico,  o  envolvimento  do  paciente  no

planejamento  pré-operatório,  o  consentimento  informado,  a  melhor  comunicação

entre os membros da equipe e a melhora do trabalho de equipe e dos protocolos.

A mesma Comissão formulou um protocolo universal para prevenir a ocorrência de

cirurgias  em  local  errado,  no  paciente  errado  ou  a  escolha  de  procedimentos

inadequados. O protocolo universal foi adotado por muitas organizações profissionais,

entre  as  quais  o  Colégio  Americano  de  Cirurgiões,  e  compreende  três  etapas.  A

primeira é a verificação, em todas as etapas, do momento da decisão de operar até o

momento em que o paciente é submetido à cirurgia, de que o paciente, o local e o

procedimento indicado estão corretos. A segunda etapa é a de demarcação do local

ou dos locais a serem operados. A terceira etapa, denominada Pausa Cirúrgica, é

uma breve pausa antes da incisão, com a finalidade de confirmar se o paciente, o

procedimento e o local da operação estão corretos. É também uma oportunidade para

assegurar  que  o  paciente  está  adequadamente  posicionado  e  que  quaisquer

implantes necessários ou equipamento especial estão disponíveis. O consentimento

do paciente é parte do protocolo e deve ser obtido quando ele ainda estiver acordado,

alerta e for capaz de entender os detalhes e as implicações do procedimento, salvo

em casos de emergência com ameaça à vida ou ao membro.
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Em relação à etapa de verificação, a OMS elaborou uma lista de verificação de

segurança cirúrgica, com a finalidade de reforçar práticas de segurança e ajudar as

equipes cirúrgicas a reduzir a ocorrência de danos ao paciente. Essa lista não é um

dispositivo  regulador  obrigatório  e  sim  uma  ferramenta  para  uso  pelos  médicos

interessados na melhoria da segurança de suas operações e na redução de mortes

cirúrgicas e complicações desnecessárias. A lista se encontra no Manual “Cirurgias

Seguras Salvam Vidas”.

O Ministério da Saúde, considerando a prioridade dada à segurança do paciente em

serviços de saúde na agenda política dos Estados membros da OMS e a necessidade

de desenvolver estratégias, produtos e ações direcionadas aos gestores, profissionais

e usuários da saúde sobre segurança do paciente, editou a Portaria GM/MS nº 529,

de 1º/4/2013, instituindo o Programa Nacional de Segurança do Paciente -  PNSP.

Essa norma cria, no âmbito do Ministério da Saúde, o Comitê de Implementação do

Programa Nacional de Segurança do Paciente -  CIPNSP -  , com a finalidade de

promover ações que visem à melhoria da segurança do cuidado em saúde. Uma das

competências do Comitê é propor e validar protocolos, guias e manuais voltados à

segurança do paciente em diferentes áreas, tais como em procedimentos cirúrgicos e

anestésicos e em processos de identificação de pacientes.

Verifica-se,  portanto,  que a  proposição em exame está  em  consonância  com o

objetivo da OMS e do Ministério da Saúde de garantir segurança nas intervenções

cirúrgicas.

A Comissão de Constituição e Justiça,  em sua análise  preliminar,  informou que

alguns  dispositivos  do  projeto  já  estão  abarcados  na  Lei  Estadual  nº  16.279,  de

20/7/2006,  que  dispõe  sobre  os  direitos  dos  usuários  das  ações  e  dos  serviços

públicos de saúde no Estado. No entanto, verificou que alguns dispositivos inovam o

ordenamento  jurídico  e  tratam  de  práticas  de  segurança  cirúrgica  essenciais  à

assistência à saúde. Por esse motivo, apresentou o Substitutivo nº 1, acrescentando

na citada Lei o conteúdo dos arts. 3º, 4º e 5º da proposição.

Concordamos  com  o  posicionamento  da  Comissão  de  Constituição e  Justiça  e

somos  favoráveis  à  aprovação  do  projeto  na  forma  do  substitutivo  por  ela

apresentado.
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Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.621/2012, no

1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 4 de junho de 2013.

Carlos Mosconi, Presidente - Carlos Pimenta, relator - Doutor Wilson Batista.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.685/2013

Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº 3.685/2013 dispõe sobre

medidas relativas à Copa das Confederações Fifa de 2013 e à Copa do Mundo Fifa

de 2014 e dá outras providências.

Aprovada no 1º turno na forma do Substitutivo nº 2 com as Emendas nºs 14, 16, 17

e 18, a matéria foi distribuída, em virtude de requerimento, a esta Comissão para

receber parecer de 2º turno, nos termos do art.189, combinado com o art. 102, XXI,

do Regimento Interno.

Segue, anexa, a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação

O projeto de lei em exame visa garantir o cumprimento dos compromissos firmados

pelo  Estado  de  Minas  Gerais  com  a  Fifa  no  contexto  do  ajuste  -   o  “Stadium

Agreement”  -   que  estabelece  as  diretrizes  e  os  compromissos  relacionados  ao

Estádio Governador Magalhães Pinto -  Mineirão - , que sediará jogos da Copa das

Confederações de 2013 e da Copa do Mundo de 2014.

Durante  a  tramitação  em  1º  turno,  o  Governador  do  Estado  encaminhou  à

Assembleia, por meio da Mensagem nº 413/2013, proposta de substitutivo ao projeto.

Esse 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 demais estabelecimentos e ao transporte gratuito.

Em relação à comercialização de bebidas alcoólicas, informamos que o Capítulo V,
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que  trata  da  comercialização  de  alimentos,  bebidas  e  produtos  nos  locais  de

competição, determina que não se aplica às competições qualquer ato normativo ou

ajuste  de  âmbito  estadual  que  disponha sobre  a  comercialização  de  alimentos  e

bebidas.  Desse  dispositivo  depreende-se  que  o  instrumento  jurídico  que  veda  o

comércio e o consumo de bebidas alcoólicas nos estádios mineiros não se aplicaria

aos  jogos  da  Copa  do  Mundo  e  da  Copa  das  Confederações.  O  tratamento  do

assunto  segue  o  comando  constante  na  Lei  Federal  nº  12.663,  de  5/6/2012,

conhecida como 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, o 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;”.

Segundo  avaliação  da  Polícia  Militar  e  de  membros  do  Ministério  Público,

demonstrada nas audiências públicas realizadas pela Comissão de Esporte, Lazer e

Juventude 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.

Sabe-se que o consumo de bebidas alcoólicas no Brasil é alto, como apresentou o

Levantamento  Nacional  sobre  Padrões  de  Consumo  de  Álcool  na  População

Brasileira, de 2006, realizado pela Senad em parceria com a Universidade Federal de

São  Paulo.  A  pesquisa  mostrou  que  65%  dos  estudantes  do  ensino  médio  e

fundamental e 41% das crianças de faixa etária de 10 a 12 anos já consumiram álcool

pelo menos uma vez na vida. O consumo frequente de bebidas alcoólicas (definido

como seis ou mais vezes no mês anterior  à entrevista)  por estudantes de ensino

médio e fundamental foi de cerca de 11%. Além disso, o uso pesado (definido como



460
____________________________________________________________________________

20 vezes ou mais no mês anterior à entrevista) foi de quase 7%.

Em relação ao uso de bebida alcoólica por maiores de 18 anos, 52% dos brasileiros

bebem pelo menos uma vez ao ano. Entre os homens, o índice é de 65%, e entre as

mulheres,  de  41%.  Entre  os  usuários  de  álcool,  60%  dos  homens  e  33%  das

mulheres consumiram 5 doses ou mais na vez em que mais beberam no ano anterior

á  pesquisa.  Do conjunto  dos  homens  adultos,  11% bebem  todos  os  dias  e  28%

consomem bebida alcoólica de 1 a 4 vezes por semana.

Apesar da liberação do comércio de bebidas alcoólicas durante os jogos da Copa

das Confederações de 2013 e da Copa do Mundo de 2014, o vencido estabelece em

seu  art.  17  que  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  direção  veicular.  Além

disso,  determinou  no  art.  18  que  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, o que poderá contribuir para a redução do

consumo dessas substâncias.

Conclusão

Diante do exposto, somos favoráveis à aprovação do Projeto de Lei nº 3.685/2013,

no 2º turno, na forma do vencido no 1º turno.

Sala das Comissões, 4 de junho de 2013.

Vanderlei Miranda (voto contrário), Presidente - Glaycon Franco, relator - Ulysses

Gomes - Marques Abreu - Célio Moreira (voto contrário).

PROJETO DE LEI Nº 3.685/2013

(Redação do Vencido)

Dispõe sobre medidas relativas à Copa das Confederações Fifa de 2013 e à Copa

do Mundo Fifa de 2014, e dá outras providências.

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
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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

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;



462
____________________________________________________________________________

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 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;

X I– 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.

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 oficiais

de competição.
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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.

Art. 5º -  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 sessenta anos; e

III -  participantes de programa federal de transferência de renda.

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.

CAPÍTULO IV

DA SEGURANÇA NOS LOCAIS OFICIAIS DE COMPETIÇÃO

Art.  6º  -   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,  será

realizada, 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.
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§ 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.  7º -  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 -  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 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. 8º -  Não se aplicam aos eventos quaisquer normas estaduais que disponham

sobre veiculação de propaganda, dever de informar, campanhas de conscientização
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ou publicidade,  de  caráter  institucional  ou  não,  nos  locais  oficiais  de  competição,

imediações, inclusive as zonas mencionadas no § 2º do art. 7º, e principais vias de

acesso a tais 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 vedam 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. 9º -  O poder público cooperará com a Fifa, no combate a qualquer ilícito ou

tentativa  de  violação  ao  disposto  nos  arts.  7º  e  8º,  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  até  mesmo confiscar  materiais  relacionados  à

violação, na forma prevista na Constituição da República.

Art. 10 -  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. 11 -  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
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ingressos para as partidas, a ser 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 da sua validade.

§ 4º -  Os voluntários terão direito ao transporte gratuito a que se refere o “caput”

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. 12 -  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. 13 -  Durante os períodos 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. 14 -  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 ser seguidas antes de eventos desportivos, mesmo

aquelas que preveem a obrigatoriedade de execução de outros hinos.

Art. 15 -  Aplicam-se, no que couber, às subsidiárias Fifa no Brasil as disposições

relativas à Fifa previstas nesta lei.

Art.  16  -   O  Governador  do  Estado  poderá  declarar  feriados  os  dias  em  que

ocorrerem os eventos no Estado.



467
____________________________________________________________________________

Art. 17 -  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 direção veicular.

Art. 18 -  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. 19 -  O Estado veiculará campanha institucional com vistas à sensibilização e à

mobilização social  acerca  dos direitos  de  crianças e  adolescente,  a  fim  de coibir

violações de direitos, em especial a exploração sexual e o trabalho infantil.

Art. 20 -  Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos

até 31 de dezembro de 2014.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº

33/2012

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  Complementar  nº  33/2012,  de  autoria  do  Deputado  Sargento

Rodrigues,  que  acrescenta  artigo  à  Lei  nº  5.301,  de  16  de  outubro  de  1969,  foi

aprovado no 2º turno, com a Emenda nº 1 ao vencido no 1º turno.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 33/2012

Fixa a carga horária semanal de trabalho dos militares estaduais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - A carga horária semanal de trabalho dos militares estaduais que exerçam

atividades administrativas, especializadas, de ensino e operacionais será de quarenta

horas semanais, ressalvado o disposto no art. 15 da Lei Estadual nº 5.301, de 16 de

outubro de 1969.

Art. 2º - Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Comissões, 5 de junho de 2013.

Doutor Wilson Batista, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Célio Moreira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.999/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei  nº  2.999/2012, de autoria do Deputado  Fabiano Tolentino, que

declara de utilidade pública a Associação Mãe do Perpétuo Socorro, com sede no

Município de Divinópolis, 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 2.999/2012

Declara de utilidade pública a Associação Mãe do Perpétuo Socorro, com sede no

Município de Divinópolis.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Mãe do Perpétuo Socorro,

com sede no Município de Divinópolis.

Art. 2º - Esta lei 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 LEI Nº 3.172/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 3.172/2012, de autoria do Deputado Paulo Guedes, que declara

de utilidade pública a entidade Sete Estrelas Kairós, com sede no Município de Três

Marias, 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 3.172/2012

Declara de utilidade pública a entidade Sete Estrelas Kairós, com sede no Município

de Três Marias.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade de pública a entidade Sete Estrelas Kairós, com

sede no Município de Três Marias.

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

Sala das Comissões, 22 de maio de 2013.

Deiró Marra, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - João Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.578/2012

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  nº  3.578/2012,  de  autoria  do  Deputado  Duílio  de  Castro,  que

declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Beneficente  de  Entre  Rios  de  Minas  -

Aberm -,  com sede no Município de Entre Rios de Minas,  foi  aprovado em turno

único, na forma original.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 3.578/2012

Declara de utilidade pública a Associação Beneficente de Entre Rios de Minas -

Aberm -, com sede no Município de Entre Rios de Minas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Beneficente de Entre Rios

de Minas - Aberm -, com sede no Município de Entre Rios de Minas.

Art. 2º - Esta lei 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 LEI Nº 3.685/2013

Comissão de Redação
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O Projeto de Lei nº 3.685/2013, de autoria 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, foi aprovado no 2º turno, com a Emenda nº 2

ao vencido no 1º turno.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 3.685/2013

Dispõe sobre medidas relativas à Copa das Confederações Fifa 2013 e à Copa do

Mundo Fifa 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

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, é a entidade nacional de futebol no Brasil;

V - Competições: a Copa das Confederações Fifa 2013 e a Copa do Mundo Fifa
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2014;

VI  -  Eventos:  as  competições  e  as  seguintes  atividades  relacionadas  às

competições, oficialmente organizadas, chanceladas, patrocinadas ou apoiadas pela

Fifa, pelas 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  entrevistas  coletivas  à

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 - Período 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

referidas nos incisos III, IV e VIII;
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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 quaisquer  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  quaisquer

categorias de pessoas, seja para distribuição gratuita, venda preferencial ou a preço

reduzido.

Art. 5º - Em todas as fases de venda, os ingressos da categoria 4, a que se refere o

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;
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II - pessoas com idade igual ou superior a sessenta anos;

III - participantes de programa federal de transferência de renda.

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

venda.

CAPÍTULO IV

DA SEGURANÇA NOS LOCAIS OFICIAIS DE COMPETIÇÃO

Art. 6º - 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  disposto  no  “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.  7º  -  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.
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§ 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 dois quilômetros no entorno de cada um dos

locais oficiais de competição, bem como o espaço aéreo correspondente, nas quais o

direito de realizar 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 da República 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. 8º - 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 mencionadas no § 2º do art. 7º, e 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  vedam  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.  9º - O poder público cooperará com a Fifa no combate a qualquer ilícito ou

tentativa  de  violação  do  disposto  nos  arts.  7º  e  8º,  bem  como  dos  direitos  de

propriedade  intelectual  relacionados  aos  eventos,  tais  como  marcas,  símbolos,
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expressões e mascotes que caracterizem a Fifa ou os eventos.

Parágrafo único - As autoridades competentes do Estado, no exercício do poder de

polícia,  tomarão  as  medidas  necessárias  para  garantir  a  proteção  dos  direitos

mencionados no “caput”, incluída a apreensão de materiais relacionados à violação.

Art. 10 - 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 dos

eventos.

CAPÍTULO VII

DO TRANSPORTE GRATUITO

Art. 11 - 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

ocorrerá, para esse 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 neles designados, implicará a perda da sua validade.

§ 4º - Os voluntários terão direito ao transporte gratuito a que se refere o "caput"

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. 12 - A Fifa fornecerá à Secretaria de Estado Extraordinária da Copa do Mundo

lista contendo o nome dos prestadores de serviços da Fifa, dos parceiros comerciais

da Fifa e das subsidiárias Fifa no Brasil.
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Art.  13 - 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. 14 - 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. 15 - Aplicam-se, no que couber, às subsidiárias Fifa no Brasil as disposições

relativas à Fifa previstas nesta lei.

Art.  16  -  O  Governador  do  Estado  poderá  declarar  feriados  os  dias  em  que

ocorrerem os eventos no Estado.

Art. 17 - 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. 18 - O Estado poderá adotar providências para a divulgação de campanhas

com o tema "Por um mundo sem armas, sem drogas, sem violência e sem racismo",

com especial atenção à questão do enfrentamento ao crack e outras drogas.

Art. 19 - O Estado veiculará campanha institucional com vistas à sensibilização e à

mobilização social acerca dos direitos de crianças e adolescentes, a fim de coibir

violações de direitos, em especial a exploração sexual e o trabalho infantil.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos até

31 de dezembro de 2014.

Sala das Comissões, 5 de junho de 2013.

Doutor Wilson Batista, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Célio Moreira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.747/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 3.747/2013, de autoria do Deputado Célio Moreira, que declara
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de utilidade pública o Instituto Geraldo Farroupilha, com sede no Município de Belo

Horizonte, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 3.747/2013

Declara de utilidade pública o Instituto Geraldo Farroupilha, com sede no Município

de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º - Fica declarado de utilidade pública o Instituto Geraldo Farroupilha, com

sede no Município de Belo Horizonte.

Art. 2º - Esta lei 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 LEI Nº 3.749/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 3.749/2013, de autoria do Deputado Antônio Lerin, que declara

de utilidade pública o Conselho Particular Nossa Senhora das Graças da Sociedade

São Vicente de Paulo, com sede no Município de Itapagipe, 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 3.749/2013

Declara de utilidade pública o Conselho Particular Nossa Senhora das Graças da

Sociedade São Vicente de Paulo, com sede no Município de Itapagipe.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Conselho Particular Nossa Senhora

das Graças da Sociedade São Vicente de Paulo, com sede no Município de Itapagipe.

Art. 2º - Esta lei 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 LEI Nº 3.750/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 3.750/2013, de autoria do Deputado Antônio Lerin, que declara

de utilidade pública a Associação dos Oleiros de Conceição das Alagoas - Aoca -,

com sede no Município de Conceição das Alagoas, 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 3.750/2013

Declara de utilidade pública a Associação dos Oleiros de Conceição das Alagoas -

Aoca -, com sede no Município de Conceição das Alagoas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Oleiros de Conceição

das Alagoas - Aoca -, com sede no Município de Conceição das Alagoas.

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

Sala das Comissões, 22 de maio de 2013.

Deiró Marra, Presidente - João Leite, relator - Lafayette de Andrada.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.777/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei  nº  3.777/2013,  de autoria  do Deputado  João Vítor  Xavier,  que

declara de utilidade pública o Projeto Social Inovar, com sede no Município de Sete

Lagoas, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
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seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 3.777/2013

Declara  de  utilidade  pública  a  entidade  Projeto  Social  Inovar,  com  sede  no

Município de Sete Lagoas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a entidade Projeto Social Inovar, com

sede no Município de Sete Lagoas.

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

Sala das Comissões, 22 de maio de 2013.

Deiró Marra, Presidente - João Leite, relator - Lafayette de Andrada.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.804/2013

Comissão de Redação

O  Projeto  de  Lei  nº  3.804/2013,  de  autoria  do  Deputado  Rômulo  Viegas,  que

declara  de  utilidade  pública  o  Asilo  de  Caridade  Antônio  Frederico  Ozanam  de

Ibituruna da Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no Município de Ibituruna,

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 3.804/2013

Declara de utilidade pública o Asilo de Caridade Antônio Frederico Ozanam - Acafo

-, com sede no Município de Ibituruna.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Asilo de Caridade Antônio Frederico

Ozanam - Acafo -, com sede no Município de Ibituruna.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Comissões, 29 de maio de 2013.

Doutor Wilson Batista, Presidente - Duarte Bechir, relator - Rômulo Viegas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.806/2013

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  nº  3.806/2013,  de  autoria  do  Deputado  Rogério  Correia,  que

declara de utilidade pública a Associação dos Assentados Familiar do Assentamento

1º do Sul - Asfapsul -, com sede no Município de Campo do Meio, 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 3.806/2013

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Assentados  Familiar  do

Assentamento 1º do Sul - Asfapsul -, com sede no Município de Campo do Meio.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Assentados Familiar

do Assentamento 1º do Sul - Asfapsul -, com sede no Município de Campo do Meio.

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

Sala das Comissões, 29 de maio de 2013.

Doutor Wilson Batista, Presidente - Duarte Bechir, relator - Rômulo Viegas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.828/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei  nº  3.828/2013,  de autoria  do Deputado  João Vítor  Xavier,  que

declara de utilidade pública o Centro Infantil Nossa Senhora Menina, com sede no

Município de Belo Horizonte, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
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de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 3.828/2013

Declara de utilidade pública o Centro Infantil Nossa Senhora Menina, com sede no

Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Centro Infantil Nossa Senhora Menina,

com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Comissões, 22 de maio de 2013.

Deiró Marra, Presidente - João Leite, relator - Lafayette de Andrada.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.838/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.838/2013, de autoria do Deputado Dinis Pinheiro, que dá nova

redação ao art. 1 ° da Lei n° 13.827, de 3 de março de 2001, que declara de utilidade

pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais -  Apae -  de Contagem,

com sede nesse Município, 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° 3.838/2013

Dá nova redação ao art. 1 ° da Lei n° 13.827, de 30 de março de 2001, que declara

de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais -  Apae -  de

Contagem, com sede nesse Município.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° -  O art. 1° da Lei n° 13.827, de 30 de março de 2001, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 1° -  Fica declarado de utilidade pública o Centro de Atendimento e Inclusão

Social -  Cais - , com sede no Município de Contagem.”.

Art. 2° -  A ementa da Lei n° 13.827, de 2001, passa a ser: “Declara de utilidade



482
____________________________________________________________________________

pública o Centro de Atendimento e Inclusão Social -  Cais - , com sede no Município

de Contagem.”.

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

Sala das Comissões, 29 de maio de 2013.

Doutor Wilson Batista, Presidente -  Duarte Bechir, relator - Rômulo Viegas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.914/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.914/2013, de autoria do Deputado Ivair Nogueira, que declara

de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais -  Apae -  de

Itaú de Minas, 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 § 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° 3.914/2013

Declara de utilidade pública a Associação de Pais  e Amigos dos Excepcionais -

Apae -  de Itaú de Minas, com sede nesse Município.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° -  Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais -  Apae -  de Itaú de Minas, com sede nesse Município.

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

Sala das Comissões, 29 de maio de 2013.

Doutor Wilson Batista, Presidente -  Duarte Bechir, relator - Rômulo Viegas.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 5/6/2013, a seguinte comunicação:

Do  Deputado  Carlos  Pimenta  em  que  notifica  o  falecimento  do  Sr.  Genebaldo

Carneiro de Oliveira, ocorrido em 2/6/2013, em Nanuque. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 8 DE JUNHO DE 2013

ATAS

ATA DA 36ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 6/6/2013

Presidência dos Deputados André Quintão e Rômulo Viegas

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase (Expediente): Ata - 2ª Fase

(Grande  Expediente):  Apresentação  de  Proposições:  Projetos  de  Lei  nºs  4.165  a

4.172/2013 -  Projetos  de Resolução nºs  4.173 a 4.176/2013 -  Requerimentos nºs

4.910 a 4.936/2013 - Proposições não Recebidas: Requerimento do Deputado Ivair

Nogueira - Comunicações: Comunicações das Comissões de Defesa do Consumidor,

de Fiscalização Financeira, de Direitos Humanos, de Cultura, de Esporte, do Trabalho

e de Educação e do Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Oradores Inscritos: Discursos

dos Deputados Célio Moreira, Glaycon Franco, Sargento Rodrigues e Rogério Correia

-  Questão de ordem - Registro de presença -  2ª Parte (Ordem do Dia):  1ª Fase:

Abertura de Inscrições - Acordo de Líderes; Decisão da Presidência - Comunicação

da Presidência -  Leitura de Comunicações -  Questão de ordem - Encerramento -

Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Dilzon Melo - Adalclever Lopes - Ana Maria Resende - André Quintão - Anselmo

José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Arlen Santiago - Bonifácio

Mourão - Bosco - Cabo Júlio - Carlos Henrique - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira

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

Perrella - Gustavo Valadares - Inácio Franco - Ivair Nogueira - João Leite - Lafayette

de Andrada - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Henrique - Luzia Ferreira - Maria

Tereza Lara - Mário Henrique Caixa - Neilando Pimenta - Rogério Correia - Rômulo

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

- Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  André  Quintão)  -  Às  14h15min,  a  lista  de
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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 Célio Moreira, 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 (Deputado Rômulo Viegas) - Não havendo correspondência a ser

lida, a Presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores

inscritos para o Grande Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Presidência as seguintes proposições:

PROJETO DE LEI Nº 4.165/2013

Institui o Polo de Piscicultura Ornamental e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  instituído  na  Microrregião  de  Muriaé  o  Polo  de  Piscicultura

Ornamental.

Parágrafo único - Integram o polo de que trata o “caput” deste artigo os Municípios

de Vieiras, Eugenópolis, Patrocínio do Muriaé, Miradouro, Barão de Monte Alto, São

Francisco da Glória, sendo Muriaé o Município-sede do polo.

Art. 2º - São objetivos do polo de que trata esta lei:

I - incentivar a produção e a comercialização dos peixes ornamentais;

II - promover o desenvolvimento e a divulgação de tecnologias aplicáveis ao cultivo

dos peixes ornamentais;

III - contribuir para a geração de empregos e para o aumento da renda no meio

rural, principalmente mediante ações voltadas para a agricultura familiar, observando-

se os princípios do desenvolvimento sustentável.

Art. 3º - Compete ao Poder Executivo:
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I  -  promover  o  desenvolvimento  e  a  divulgação  de  boas  técnicas  de  manejo,

aplicáveis ao cultivo dos peixes ornamentais;

II  -  destinar  recursos  específicos  para  a  pesquisa,  a  assistência  técnica  e  a

extensão rural;

III  -  fornecer  assistência  técnica  aos  produtores,  sendo  esta  gratuita  para  a

agricultura familiar;

IV  -  desenvolver  ações  de  capacitação  profissional  de  técnicos,  agricultores  e

trabalhadores, inclusive quanto aos aspectos gerenciais e de comercialização;

V - criar mecanismos que propiciem tratamento tributário diferenciado para fomentar

o cultivo de peixes ornamentais;

VI - implantar sistema de informação de mercado, interligando entidades públicas,

empresas,  cooperativas  e  associações  de  produtores,  com  vistas  a  subsidiar  o

processo de tomada de decisão dos agentes envolvidos no negócio;

IX  -  propor  a  criação,  nas  instituições  bancárias  oficiais,  de  linhas  de  crédito

especiais para subsidiar as atividades de piscicultura ornamental.

Art. 4º - As ações governamentais relacionadas à implementação do polo a que se

refere esta lei contarão com a participação de representantes dos produtores e das

entidades públicas e privadas ligadas à produção e à comercialização dos peixes

ornamentais.

Art. 5º - O Poder Executivo enviará à Assembleia Legislativa, semestralmente, os

dados  estatísticos  relativos  ao  polo  de  que  trata  esta  lei,  incluindo  o  número  de

associações,  cooperativas  e  produtores  individuais  atendidos  e  o  montante  de

recursos liberados pelas linhas de crédito oficiais.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 6 de junho de 2013.

Braulio Braz

Justificação:  Atualmente  o  maior  polo  produtor  brasileiro  de  peixe  ornamental

localiza-se no Estado de Minas Gerais, na região da Zona da Mata, sendo Muriaé o

maior  Município desse polo espontâneo.  Um estudo realizado pela Associação de

Aquicultores de Patrocínio do Muriaé - Aaquipam - estimou, em 2006, a existência de

mais de 350 produtores na região, prevalecendo os pequenos criatórios, com média
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de 2 a 3ha cada. Uma grande vantagem da aquicultura ornamental é seu baixo custo

de  produção,  normalmente  realizado  em  regime  familiar,  sendo  uma  importante

atividade  na geração  de  renda.  A cadeia  produtiva  da  aquicultura  ornamental  na

região  da  Zona  da  Mata  mineira  ainda  é  pouco  organizada,  havendo  pouca

intersecção entre os agentes produtivos,  de suporte (nutrição,  medicação, outros),

acadêmicos  e  públicos.  A  facilitação  de  acesso  ao  crédito  agrícola,  com  linhas

específicas  para  esse  ramo  do  agronegócio,  auxiliaria  o  produtor  a  investir  na

infraestrutura,  insumos e tecnologia para melhorias de seu empreendimento.  Com

crédito mais barato e farto, o produtor pode agregar valor  à sua produção, o que

resultaria em aprimoramento da cadeia produtiva de peixes ornamentais no Estado,

com  consequente  elevação  da  renda  e  da  atividade  econômica,  em  especial  da

região  de  Muriaé,  em  que  espontaneamente  já  se  observa  o  nascimento  de  um

arranjo produtivo local. Por outro lado, a carência de informações científicas sobre os

aspectos  produtivos  (alimentação,  sistema  de  criação,  sanidade,  reprodução),

especialmente  das  espécies  nacionais,  tem  dificultado  o  desenvolvimento  da

aquicultura ornamental no Estado e no Brasil. Por esses motivos, peço o apoio dos

nobres Deputados para a aprovação deste projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Política Agropecuária e de

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.166/2013

Acrescenta dispositivos à Lei nº 19.481, de 12 de janeiro de 2011, que institui  o

Plano Decenal de Educação, de forma a assegurar aos profissionais da educação no

Estado alimentação de qualidade.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O Anexo I da Lei nº 19.481, de 12 de janeiro de 2011, fica acrescido dos

seguintes itens:

“1.18 - Prover, de modo complementar à ação do governo federal, alimentação de

qualidade para profissionais de educação das escolas para crianças na faixa etária

até 5 anos, destinando-se, do total dos recursos próprios aplicados pelo Estado na

alimentação escolar, no mínimo 30% (trinta por cento) para a aquisição de produtos
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da agricultura familiar.

“2.1.7 - Prover, de modo complementar à ação do governo federal, alimentação de

qualidade para os profissionais de educação das escolas de ensino fundamental da

rede estadual, destinando, do total dos recursos próprios aplicados pelo Estado na

alimentação escolar, no mínimo 30% (trinta por cento) para a aquisição de produtos

da agricultura familiar.

“3.2.23 - Prover, de modo complementar à ação do governo federal, alimentação de

qualidade para os profissionais de educação das escolas de ensino médio da rede

estadual,  destinando-se,  do  total  dos  recursos  próprios  aplicados  pelo  Estado na

alimentação escolar, no mínimo 30% (trinta por cento) para a aquisição de produtos

da agricultura familiar.

“5.1.6 - Prover, de modo complementar à ação do governo federal, alimentação de

qualidade para os profissionais  de educação das escolas que oferecem educação

para  jovens  e  adultos  da  rede  estadual,  destinando-se,  do  total  dos  recursos

aplicados pelo Estado na alimentação escolar, no mínimo 30% (trinta por cento) para

a aquisição de produtos da agricultura familiar.

“6.1.7 - Prover, de modo complementar à ação do governo federal, alimentação de

qualidade para os profissionais de educação das escolas para alunos matriculados na

modalidade  de  educação  especial,  destinando-se,  do  total  dos  recursos  próprios

aplicados pelo Estado na alimentação escolar, no mínimo 30% (trinta por cento) para

a aquisição de produtos da agricultura familiar.

“8.1.7 - Prover, de modo complementar à ação do governo federal, alimentação de

qualidade para os profissionais de educação das escolas para alunos matriculados

nas escolas estaduais indígenas, do campo e das comunidades remanescentes de

quilombos, destinando-se, do total dos recursos próprios aplicados pelo Estado na

alimentação escolar, no mínimo 30% (trinta por cento) para a aquisição de produtos

da agricultura familiar.".

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

Sala das Reuniões, 6 de junho de 2013.

Rogério Correia

Justificação: A transmissão de bons hábitos alimentares, incorporada no dia a dia
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dos núcleos familiares, estende-se ao convívio escolar e é tradição nas escolas que

abrigam crianças pequenas. Nelas, o professor transmite aos pequenos noções em

que há interação, estreitamento do convívio em grupo, conhecimento do hábito do

outro,  enfim,  é  um  momento  especial,  descontraído,  mas  nem  por  isso  menos

importante, ao contrário, é rico para aluno e professor. Some-se a isso o fato de o

professor não dispor de tempo suficiente para se alimentar entre uma aula e outra ou

entre uma escola e outra; assim, a única chance que tem de se alimentar é na escola.

Assim  sendo,  a  decisão  da  Secretaria  da  Educação  de  proibir  que  o  professor

compartilhe  com  os  alunos  o  lanche  tradicionalmente  servido  a  ambos,  sob  o

argumento de que a lei  federal proíbe que isso ocorra, soa despropositada, é um

retrocesso  inaceitável  no  processo  de  aprendizagem  e  convivência  no  ambiente

escolar. O recente Plano Decenal de Educação do Estado já prevê alimentação de

qualidade  para  o  aluno,  mas  se  omitiu  quanto  à  alimentação  do  professor.  Este

projeto visa a acrescentar essa previsão ao Plano Decenal, possibilitando, assim, seja

corrigida  a  distorção  com  relação  à  alimentação  do  professor,  razão  pela  qual

contamos com o apoio dos demais pares à proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Educação e de Fiscalização

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

PROJETO DE LEI N° 4.167/2013

Assegura aos Municípios isenção total de cobrança de emolumentos nos serviços

notariais  e de escrituras  e registros  de imóveis no âmbito do Estado e dá outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica assegurada aos Municípios isenção total de cobrança de emolumentos

nos serviços notariais e de escrituras e registros de imóveis no âmbito do Estado.

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

Sala das Reuniões, 6 de junho de 2013.

Arlen Santiago

Justificação:  Em  1988,  uma  nova  ordem  jurídica  se  impôs  no  País,  com  a

substituição da Constituição de 1967-1969 pela chamada Constituição Cidadã, que

fixou  definitivamente  o  caráter  privado  do  exercício  dos  serviços  notariais  e  de
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registros, devendo a atividade ser custeada exclusivamente através da percepção de

emolumentos,  um  modelo  diametralmente  oposto  ao  estabelecido  em  1977  pela

Emenda à Constituição n° 7.

Além de elevar ao nível constitucional a definição do caráter privado do exercício

dos  serviços  notariais  e  de  registros,  a  Constituição  determinou  que  lei  federal

regulamentaria  a  cobrança  de  emolumentos.  Cumprindo  essa  determinação,  o

legislador federal editou a Lei n° 10.169, de 2000, que dispôs sobre as regras gerais

para  a  fixação  dos  emolumentos  e  transferiu  aos  Estados  a  competência  para

estabelecê-los.

Por outro lado, no art. 151, a Constituição procurou fortalecer o sistema federativo,

vedando à União a instituição de isenções de tributos de competência dos demais

entes federados, ou seja, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.

Assim, eventuais isenções de emolumentos porventura existentes em leis federais

antes  da  Constituição Federal  de  1988 poderiam até persistir  na  ausência  de  lei

estadual que tratasse do tema. Contudo, a edição de lei estadual sobrepor-se-ia à

federal  e aquela deveria ser observada antes que se acatasse o comando desta.

Somente  na  ausência  de  norma estadual  é  que  a  norma  federal  concessora  de

isenção poderia subsistir.

Dessa forma, com a edição, em Minas Gerais, das Leis n°s 14.939, de 2003, que

tratou  das  custas  judiciais;  e  15.424,  de  2004,  que  regulou  a  cobrança  de

emolumentos,  as  leis federais deixaram de ter  prevalência. Assim, no Estado,  leis

federais  concessoras  de  isenção  “somente  deverão  ser  observadas  quando

incorporadas  à  legislação  estadual”,  nos  expressos  termos  de  manifestação  da

Secretaria de Fazenda.

A existência de isenções e reduções de emolumentos na lei  federal  deve servir

como um norte para o legislador dos Estados, que poderá acatar ou não a orientação

geral estabelecida. Na ausência de lei estadual, prevaleceria a lei federal; existindo lei

estadual tratando da matéria sem conceder isenções ou reduções de emolumentos,

deve prevalecer esta lei.

Em síntese, o pagamento de emolumentos pelos atos notariais e de registros é

regulado pela lei estadual, e somente poderão ser concedidas isenções e reduções
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se expressamente previstas pelo legislador estadual.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Assuntos Municipais e de

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.168/2013

Dispõe sobre a instalação de alarme de pânico nos veículos de transporte público

de passageiros intermunicipal.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  É obrigatória  a instalação de dispositivo de segurança nos veículos de

transporte público de passageiros intermunicipal, o qual acionará a Polícia Militar de

Minas Gerais, em caso de necessidade.

§ 1º - O dispositivo mencionado no “caput” deste artigo será diretamente ligado ao

Centro Integrado de Comunicação através do Sistema de Posicionamento Global -

GPS.

§ 2º - Ao ser acionado, o alarme de pânico indicará a localização da ocorrência.

§ 3º - Nos veículos que possuírem o dispositivo, será afixado um adesivo externo

com os seguintes dizeres: “Veículo monitorado pela Polícia Militar”.

Art. 2º - O disposto no “caput” desde artigo se aplica às concessões, às permissões

e às autorizações efetuadas a partir do início da vigência desta lei.

Art.  3º  -  O  Poder  Executivo  regulamentará  esta  lei  no  prazo  de  noventa  dias

contados a partir da data de sua publicação.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor dois anos após a data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 6 de junho de 2013.

Celinho do Sinttrocel

Justificação: O crescente número de assaltos ao transporte público têm assustado

passageiros,  motoristas  e  agentes  de  bordo,  que  sofrem  com  a  violência  e  a

insegurança.

Nesse  ponto,  o  dispositivo  de  segurança  alarme  de  pânico  será  de  grande

importância. Ele será acionado pelo motorista ou pelo agente de bordo e comunicará

em tempo real as ocorrências à PMMG, além de indicar com precisão a localização

do veículo através do sistema de GPS. Dessa forma, quando acionado o dispositivo,
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a  PMMG conhecerá  a  localização  precisa  do  veículo  e  deslocará  a  viatura  mais

próxima ao local. A obrigatoriedade de instalação do alarme de pânico nos veículos

de  transporte  coletivo  têm  como  objetivo  auxiliar  os  policiais  na  proteção  de

passageiros,  na  identificação  e  na  prisão  de  assaltantes,  além  de  inibir  furtos  e

roubos dentro dos veículos de transporte público.

O  dispositivo  de  segurança  deve  ser  utilizado  para  levantamento  de  dados

quantitativos sobre os locais de maior incidência de violência, entre outros objetivos.

Trata-se de uma ferramenta fundamental  para a atuação da PMMG, que,  com os

dados em mãos, poderá praticar uma ação preventiva. Esse trabalho é fundamental e

deve não só ser implementado, como ampliado e difundido.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Elismar

Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 109/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.169/2013

Dispõe sobre a circulação de veículo de tração animal e de animal, montado ou

não, em vias públicas do Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º - Esta lei cria regras para disciplinar a circulação de veículo de tração animal

em via  pública  do Estado,  excluído  aquele utilizado pelo  Exército  ou pela  Polícia

Militar, em circunstâncias normais, e o participante de evento de cavalgada, passeio e

demais atividades, com a prévia autorização.

§  1º  -  Para  fins  desta  lei,  consideram-se os  animais  pertencentes  às  espécies

equina, muar, asinina, caprina, ovina e bovina.

§ 2º - É considerado veículo de tração animal o meio de transporte de carga ou de

pessoa em carroça e similares.

CAPÍTULO II

DO VEÍCULO E DOS EQUIPAMENTOS

Art.  3º  -  O veículo de  tração animal  deverá ser  de material  compatível  com as

condições e com o porte físico do animal e deverá observar os critérios de segurança,
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de saúde animal e as especificações técnicas definidas no regulamento desta lei.

Art. 4º - O condutor de veículo de tração animal deverá obedecer às normas e à

sinalização  previstas  no  Código  de  Trânsito  Brasileiro  -  CTB  -,  à  legislação

complementar ou às resoluções do Conselho Nacional de Trânsito - Contran - e à

legislação municipal específica.

Parágrafo único - A condução de animal montado ou de veículo de tração animal

em via pública deverá ser feita pela pista da direita, junto ao meio-fio e em fila única,

sempre  que  não  houver  acostamento  ou  faixa  a  eles  destinados,  em  velocidade

compatível com a natureza do transporte, impedido o galope.

Art. 5º - Fica proibida a condução de veículo de tração animal por menor de dezoito

anos , pessoa alcoolizada ou sob efeito de substância entorpecente.

CAPÍTULO III

DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO E SAÚDE DO ANIMAL

SEÇÃO I

DO ANIMAL

Art. 6º - O animal utilizado na tração de veículo deve estar em condições físicas e

de  saúde  normais,  identificado,  ferrado,  limpo,  alimentado,  dessedentado  e  em

condições de segurança para o desempenho do trabalho.

§ 1º - É vedada a utilização, nas atividades de tração de veículo e carga, de animal

cego,  ferido,  enfermo,  extenuado,  mutilado,  desferrado,  bem  como de  fêmea  em

estado de gestação ou aleitamento.

§ 2º - A jornada de trabalho do animal deverá ser de, no máximo, oito horas, de

preferência no período das seis às dezoito horas, incluído o deslocamento para o

trabalho, observado o intervalo de descanso de, no mínimo, dez minutos por hora de

trabalho.

§ 3º - Durante a jornada de trabalho, deverão ser oferecidos água e alimento ao

animal, pelo menos de quatro em quatro horas.

§ 4º -  A circulação de veículo de tração animal fica restrita  a dia útil  e  sábado,

reservado o domingo para descanso semanal do animal, ressalvada a hipótese de

utilização em atividades voltadas para o lazer e para o turismo, como passeio de

charrete em pontos turísticos do Município.
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§ 5º - O descanso do animal não poderá ocorrer em via de aclive ou declive, com

arreio, sob condições climáticas adversas, nem com barbela presa ou outro tipo de

freio que impeça movimento.

§ 6º - É vedado o abandono de animal, bem como deixar de ministrar-lhe tudo que

humanitariamente possa prover a sua segurança, inclusive assistência veterinária.

Seção II

Da Saúde do Animal

Art. 7º - Fica criada no âmbito da Secretaria Estadual da Saúde comissão composta

por  veterinários,  representantes de  entidades ligadas  à proteção e  bem-estar  dos

animais  de  grande porte,  entidades com ações voltadas para  o  meio ambiente e

mestres-ferreiros, para atendimento e cuidados necessários à saúde desses animais,

quando previamente cadastrados, observando-se o seguinte:

I - vacinação antirrábica e antitetânica anual;

II - vermifugação bianual;

III  -  inspeção  para  detectar  a  presença  de  parasitas  e  sinais  de  mudança  de

comportamento;

IV  -  exame  anual  para  detecção  da  anemia  infecciosa  equina  -  AIE  -,  sendo

observado que o licenciamento deverá ocorrer dentro do período de validade deste

exame, ou seja, sessenta dias;

V - atendimento clínico-cirúrgico ambulatorial;

VI  -  higienização  dos  cascos,  casqueamento,  correção  dos  aprumos  e

ferrageamento pelo mestre-ferreiro.

§ 1º - O poder público promoverá esforços para garantir a gratuidade da realização

dos procedimentos médico-veterinários previstos nos incisos de I a V do "caput" deste

artigo, por meio da celebração e da manutenção de convênios com entidades ligadas

à proteção de animais de tração.

§ 2º - A realização dos procedimentos previstos no inciso VI do caput deste artigo

fica a cargo do responsável pelo animal.

Art. 8º - Caso fique comprovada a ocorrência de gestação e de maus-tratos físicos

ou  mentais,  o  agente  da  autoridade  de  trânsito  municipal  realizará  operação  de

abordagem do condutor,  apreensão do veículo e acionamento imediato da Polícia
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Ambiental,  para  apreensão  conjunta  do  animal  e  recolhimento  deste  a

estabelecimento adequado.

CAPÍTULO IV

DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA

Art. 9º - Fica proibido usar no veículo de tração animal:

I - equídeo com idade inferior a três anos, atrelado, solto ou no cabresto;

II - dois ou mais animais da mesma espécie ou de espécies diferentes, presos no

mesmo veículo, atados pela cauda, amarrados pelos pés ou pescoço.

Parágrafo único - Constitui infração semelhante atar, no mesmo veículo, filhotes em

período de amamentação.

Art. 10 - É vedada a permanência dos referidos animais, soltos ou atados por corda

ou por outro meio, em vias ou logradouros públicos.

Art. 11 - O animal deverá ser mantido com ferraduras antiderrapantes, com pinos

apropriados  nas  quatro  patas  e,  durante  o  trabalho,  deverá  estar  arreado  com

equipamento completo que não lhe cause sofrimento.

§ 1º - Fica proibido o uso de ferradura de borracha ou material assemelhado, fora

dos  padrões  estipulados  por  esta  lei,  de  equipamento  inadequado  como chicote,

aguilhão, freio tipo professora, ou de instrumento que possa causar sofrimento, dor e

dano à saúde do animal, bem como outra forma de castigo imposta pelo proprietário

sob qualquer pretexto.

§ 2º - Aplica-se o disposto no art. 8° desta lei na hipótese de violação ao disposto

neste artigo.

CAPÍTULO V

DOS CONVÊNIOS

Art.12 - Fica o Executivo autorizado a celebrar convênios entre os órgãos públicos,

responsáveis pelo trânsito e pelo controle de zoonoses do Município, universidades,

associações  civis  sem  fins  lucrativos,  empresas  da  iniciativa  privada  e  outras

instituições para os seguintes fins:

I  -  desenvolver  projetos  e  programas  educativos  de  capacitação  para  os

carroceiros,  bem  como  campanhas  de  conscientização  da  posse  e  guarda

responsáveis de animais no Município;
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II - treinamento de capacitação profissional para aqueles que desejarem entrar no

mercado de trabalho em outra atividade;

III - acompanhamento das restrições impostas por esta lei;

IV - criação de programas, campanhas e órgãos para possibilitar a apresentação de

denúncias relativas ao cumprimento desta lei.

CAPÍTULO VI

DAS PENALIDADES

Art.  13  -  O  descumprimento  das  disposições  contidas  nesta  lei  referentes  às

condições de manutenção do animal implicará nas seguintes penalidades:

I - advertência;

II - multa de quinhentas Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais - Ufemgs -;

III - no caso de reincidência, pagamento da multa em dobro, apreensão do animal e

suspensão do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo de Tração Animal –

CRLVTA -;

IV -  cassação do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo de Tração

Animal - CRLVTA -, na hipótese da não regularização.

Art. 14 - O proprietário de veículo de tração animal que for flagrado descartando

entulho em área não autorizada será penalizado nos seguintes termos:

I - multa no valor de R$500,00 (quinhentos reais);

II - multa no valor de R$1.000,00 (um mil reais), em caso de reincidência;

III - suspensão do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo de Tração

Animal - CRLVTA -;

IV -  cassação do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo de Tração

Animal - CRLVTA.

CAPÍTULO VI

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art.  15  -  Fica  o  Executivo  autorizado  a  celebrar  convênio  com municípios  para

destinação de área rural  adequada,  inclusive com pastagem, com a finalidade de

abrigar animais incapacitados para o trabalho, de acordo com critério veterinário.

Art.  16  -  Esta  lei  será  regulamentada  no  prazo  de  noventa  dias  após  sua

publicação.
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Sala das Reuniões, 6 de junho de 2013.

Fred Costa - Anselmo José Domingos.

Justificação: Os carroceiros constituem uma classe de trabalhadores que exercem

várias atividades em prol da sociedade. Entre elas podemos citar: o transporte de

pessoas que utilizam este  tipo de transporte  para  se dirigirem aos mais  diversos

locais;  o passeio turístico em charretes, utilizado em vários Municípios mineiros; a

retirada de vários materiais considerados descarte pelo proprietário e muitas outras

possibilidades que traduzem a geração de renda de muitas famílias. No entanto, são

muitos  os  registros  de  abusos  e  de  maus  tratos  a  animais  de  tração no  estado

mineiro.

Recentemente,  registramos  o  caso  de  um  cavalo  que  durante  um  passeio  de

charrete simplesmente caiu e morreu.

Muitas são as ocorrências de maus tratos de animais que garantem o sustento de

famílias  por  meio de seu trabalho diário,  por  horas  e horas.  E nem por isso são

reconhecidos,  ao  contrário,  são  tratados  como  um  objeto.  Não  há  o  mínimo  de

respeito ao animal e a suas necessidades mínimas.

Minas Gerais precisa se manifestar contra esses fragrantes abusos e desrespeito

aos equinos!

Assim  sendo,  apresentamos  este  projeto  de  lei,  na  expectativa  de  trazer  a

discussão  para  esta  Casa,  com  o  objetivo  de  normatizar  a  relação  de  trabalho

mantida entre os animais de tração e seus donos.

Contamos com o apoio de nossos nobres pares à aprovação desta proposição.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Dalmo

Ribeiro Silva. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.197/2011, nos termos do § 2º do art.

173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.170/2013

Altera  a  Lei  nº  18.185,  de  4/6/2009,  que  dispõe  sobre  contratação  por  tempo

determinado  para  atender  a  necessidade  temporária  de  excepcional  interesse

público, nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição da República.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O § 2º do art. 4º da Lei nº 18.185, de 2009, passa a vigorar com a seguinte
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redação:

“Art. 4º - (...)

§ 2º - Será admitida a prorrogação dos contratos de que trata o inciso V do "caput"

do art. 2º para além do limite estipulado no inciso III do § 1º do art. 4º, enquanto não

for realizado concurso público e provimento dos cargos, em especial dos agentes

penitenciários e agentes socioeducativos.”.

Art. 2º - Ficam acrescentados ao art. 4º da Lei nº 18.185, de 2009, os seguintes § §

3º e 4º:

“Art. 4º - (...)

§ 3º - No caso do inciso V do "caput" do art. 2º serão adotadas, imediatamente após

a contratação e prorrogações, as providências necessárias à realização do concurso

público para provimento dos cargos.

§ 4º - Para fins de realização de concurso público para provimento dos cargos de

agentes  penitenciários  e  agentes  socioeducativos,  considera-se,  para  efeitos  de

pontuação, como título o cômputo dos anos anteriormente trabalhados nas áreas de

segurança pública e defesa social.”.

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

Sala das Reuniões, 6 de junho de 2013.

Sargento Rodrigues

Justificação: A presente proposição tem por objetivo regulamentar a possibilidade

de prorrogação dos contratos temporários de que trata a Lei nº 18.185, de 2009, no

que se refere aos agentes penitenciários e agentes socioeducativos, uma vez que

não houve a realização de concurso público para provimento dos cargos.

Ora, consoante o próprio parágrafo único do art. 1º da lei em epígrafe, “entende-se

como de excepcional interesse público a situação transitória que demande urgência

na realização ou na manutenção de serviço público essencial ou aquela em que a

transitoriedade e a excepcionalidade do evento não justifiquem a criação de quadro

efetivo”.

Sendo  que consideram-se hipóteses  de necessidade temporária  de  excepcional

interesse público, para fins de contratação temporária nos termos do art. 2º, inciso V,

quando  o  “número  de  servidores  efetivos  insuficiente  para  a  continuidade  dos
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serviços públicos essenciais, desde que não haja candidatos aprovados em concurso

público aptos à nomeação, ficando a duração dos contratos limitada ao provimento

dos cargos mediante concurso público subsequente”.

Desta  forma,  porque  desenvolvem  os  agentes  penitenciários  e  os  agentes

socioeducativos serviço público essencial,  vinculado à área de segurança pública,

defesa social e vigilância, e diante da ausência de realização de concurso público que

tenha  proporcionado  o  provimento  dos  cargos  em  questão,  é  que  consideramos

constitucional e legal a medida proposta.

Ademais,  reconhecer,  para  fins  de  pontuação  em  concurso  público,  os  anos  já

trabalhados  nas  atividades  em  referência,  é  valorizar  e  incentivar  o  trabalho  já

realizado, frisa-se, com zelo, em que pese à natureza precária do contrato.

Desta forma, contamos com o apoio dos nobres pares para aprovação da presente

proposição.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 4.171/2013

Altera a destinação dada ao imóvel de que trata a Lei nº 11.818, de 7 de março de

1995,  que autoriza  o Poder  Executivo  a doar  ao Município  de  Dores do Indaiá o

imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O imóvel a que se refere a Lei nº 11.818, de 7 de março de 1995, passa a

destinar-se  à  construção  de  um  centro  administrativo  do  Município  de  Dores  do

Indaiá.

Parágrafo único - 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 “caput” deste artigo.

Art. 2º - O Município de Dores do Indaiá encaminhará à Secretaria de Estado de

Planejamento e Gestão - Seplag - documento que comprove que foi dada ao imóvel a

destinação mencionada no “caput” do art. 1º.

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

Sala das Reuniões, 6 de junho de 2013.
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Braulio Braz

Justificação: O imóvel de que trata esta lei destina-se à construção de um ginásio

poliesportivo,  porém,  conforme  o  Chefe  do  Executivo  do  Município  de  Dores  do

Indaiá, terá mais utilidade se receber outra destinação.

Denominado  Ruas  Oitava,  São  Paulo,  Paraná  e  Bela,  o  imóvel  encontra-se

atualmente  sem  utilização  e  sem  receber  cuidados.  Recebe  o  lixo  jogado  pelos

moradores, serve como foco do mosquito da dengue e, muitas vezes, torna-se refúgio

para marginais ao ser utilizado como local para tráfico e uso de drogas.

É inequívoco o interesse público desta proposição, pois, ao ser criado um centro

administrativo no Município de Dores do Indaiá, que abrigará todas as secretárias

municipais e os departamentos da Prefeitura Municipal, serão evitados gastos com

aluguéis, será aumentada a eficiência dos serviços prestados pelo Poder Executivo e

será  criada  e  estruturada  uma  só  sede  administrativa,  que  abrigarará  todos  os

servidores num mesmo local de trabalho.

Assim, demostrado o interesse público da proposição e sua conformidade com a

legislação vigente, solicitamos que o projeto seja recebido, submetido à apreciação

dos nobres pares e, ao final, aprovado.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

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

PROJETO DE LEI N° 4.172/2013

Declara de utilidade pública a Associação de Proteção e Amparo ao Menor - Apam

-, com sede no Município de Pitangui.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Proteção e Amparo ao

Menor - Apam -, com sede no Município de Pitangui.

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

Sala das Reuniões, 6 de junho de 2013.

Inácio Franco

Justificação: A Associação de Proteção e Amparo ao Menor - Apam -, com sede no

Município  de  Pitangui,  é  uma associação  civil  sem  fins  lucrativos  que  tem  como

principais objetivos prestar apoio, orientação e abrigo à criança e ao adolescente de
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ambos os sexos, que se encontrarem em situação de risco.

Além disso, a Associação preenche todos os requisitos legais para a declaração de

utilidade pública,  razão pela  qual  contamos com a colaboração dos nobres pares

desta Casa para a aprovação do projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 4.173/2013

Ratifica  o  Convênio  nº  22/2013,  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 22/2013, celebrado pelo Conselho Nacional

de Política Fazendária - Confaz - em 5 de abril de 2013, que altera o Convênio ICMS

nº 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 2002.

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

Sala das Reuniões, 6 de junho de 2013.

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

- Publicado. Inclua-se o projeto em ordem do dia.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 4.174/2013

Ratifica  o  Convênio  nº  29/2013,  celebrado  pelo  Conselho  Nacional  de  Política

Fazendária - Confaz - em 11 de abril de 2013.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º - Fica ratificado o Convênio nº 29/2013, celebrado pelo Conselho Nacional

de Política Fazendária - Confaz - em 11 de abril de 2013, que dispõe sobre a adesão

do  Distrito  Federal  às  disposições  do  Convênio  ICMS  nº  5/93,  que  autoriza  os

Estados da Bahia e do Maranhão a conceder isenção do ICMS incidente sobre o

fornecimento  de  alimentação  pelo  restaurante-escola  do  Serviço  Nacional  de

Aprendizagem Comercial -  Senac - , nas condições que indica.
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Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 6 de junho de 2013.

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

- Publicado. Inclua-se o projeto em ordem do dia.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 4.175/2013

Ratifica  o  Convênio  nº  17/2013,  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 17/2013, celebrado pelo Conselho Nacional

de  Política  Fazendária  -  Confaz  -  em  5  de  abril  de  2013,  que  dispõe  sobre  a

concessão  de  regime  especial  na  cessão  de  meios  de  rede  entre  empresas  de

telecomunicação.

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

Sala das Reuniões, 6 de junho de 2013.

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

- Publicado. Inclua-se o projeto em ordem do dia.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 4.176/2013

Ratifica  o  Convênio  nº  18/2013,  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 18/2013, celebrado pelo Conselho Nacional

de Política Fazendária - Confaz -, em 5 de abril de 2013, que altera o Anexo Único do

Convênio  ICMS  nº  115/2003,  que  dispõe  sobre  a  uniformização  e  disciplina  a

emissão,  a  escrituração,  a  manutenção  e  a  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.

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

Sala das Reuniões, 6 de junho de 2013.

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

- Publicado. Inclua-se o projeto em ordem do dia.
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REQUERIMENTOS

Nº 4.910/2013, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Santo Antônio do Amparo pelos 74 anos de

emancipação desse Município.

Nº 4.911/2013, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Cristais pelos 65 anos de emancipação desse

Município. (- Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização.)

Nº 4.912/2013, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao

Tribunal de Contas pedido de informações sobre o superfaturamento das obras do

Estádio Governador Magalhães Pinto, com envio a esta Casa de cópia dos autos

relativos a esse caso.

Nº 4.913/2013, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Transportes pedido de informações sobre as razões para o aumento da

tarifa de pedágio na Rodovia MG-050 de R$4,10 para R$4,40. (- Distribuídos à Mesa

da Assembleia.)

Nº 4.914/2013, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o Museu Histórico Abílio Barreto pelos 70 anos de sua

fundação. (- À Comissão de Cultura.)

Nº 4.915/2013, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita seja encaminhado ao

Governador do Estado pedido de providências para priorizar, no âmbito do programa

Caminhos de Minas, a licitação e a execução da obra de pavimentação do trecho

rodoviário que liga o Município de Piranguçu à divisa com o Estado de São Paulo. (- À

Comissão de Transporte.)

Nº  4.916/2013,  da  Comissão  de  Esporte,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria de Esportes pedido de informações sobre o custo mensal para o Estado do

funcionamento e manutenção da Ademg nos anos de 2010 a 2012.

Nº  4.917/2013,  da  Comissão  de  Esporte,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria Extraordinária da Copa do Mundo pedido de providências para o envio a

esta  Casa  do  contrato  celebrado  com  o  escritório  Gustavo  Penna  Arquitetos  e

Associados, do projeto arquitetônico inicial e do projeto executado e do relatório de

execução de reforma do Estádio Governador Magalhães Pinto, elaborado por esse
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escritório.

Nº  4.918/2013,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Comandante  do  49º  Batalhão da PMMG pedido  de  informações

sobre as operações de abordagem preventiva conhecidas como "Para, Pedro", feitas

com o objetivo de prevenir assaltos contra taxistas na região de Venda Nova.

Nº  4.919/2013,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Subsecretaria  de  Administração  Prisional  pedido  de  informações

sobre a situação da carceragem de Salinas. (- Distribuídos à Mesa da Assembleia.)

Nº  4.920/2013,  da  Comissão  de  Justiça,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao

Tribunal de Justiça pedido de providências  para que seja dada ao novo fórum de

Conselheiro Lafaiete a denominação de Edifício Washington Rodrigues Pereira. (- À

Comissão de Administração Pública.)

Nº 4.921/2013, do Deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais militares lotados no 19º Batalhão de Polícia

Militar que participaram de operação que culminou na prisão de quatro homens por

porte ilegal de armas em Teófilo Otôni. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº  4.922/2013,  do  Deputado  Sargento  Rodrigues,  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  atleta  Fábio  Deivson

Lopes Maciel. (- À Comissão de Esporte.)

Nº 4.923/2013, do Deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada

manifestação  de  aplauso  aos  policiais  federais  lotados  na  Delegacia  de  Polícia

Federal de Uberaba pelo desenvolvimento de operações de combate ao tráfico de

drogas.

Nº 4.924/2013, do Deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais  militares  e  civis  lotados no 9º  Batalhão do

Corpo de Bombeiros  Militar,  no 24º Batalhão de Polícia Militar  e na 7ª  Delegacia

Regional de Polícia Civil que atuaram em operação conjunta que culminou na prisão

de seis homens e na apreensão de uma adolescente em Varginha. (- Distribuídos à

Comissão de Segurança Pública.)

Nº  4.925/2013,  da  Comissão  de  Esporte,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
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Superintendência do Aeroporto Internacional Tancredo Neves pedido de providências

para o aumento da oferta de vagas de estacionamento nesse terminal. (- À Comissão

de Transporte.)

Nº  4.926/2013,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências para o aumento

do efetivo policial no 2º Pelotão da 2ª Cia. Independente da 11ª Região da PMMG, em

Salinas.

Nº  4.927/2013,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Defesa Social pedido de providências para a assunção

da carceragem de Salinas.

Nº  4.928/2013,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Delegado de Polícia Civil Paulo Henrique Marinho Goldstein pedido

de  providências  para  que  sejam  agilizadas  as  investigações  sobre  a  autoria  do

assassinato de Daniela Maria do Carmo Paula, Vereadora do Município de Argirita.

Nº  4.929/2013,  da  Comissão  de  Esporte,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria  de  Esportes  pedido  de  providências  para  que  conste  no  "site"  da

Secretaria  a  lista  de  academias  credenciadas  no  Projeto  Geração  Saúde,  por

Município.

Nº  4.930/2013,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Presidência da BHTRANS pedido de providências para a inclusão

das Polícias Civil e Militar nas discussões do Fórum Permanente de Taxistas.

Nº  4.931/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Procuradoria-Geral de Justiça pedido de providências para que, por

meio  das  promotorias  do  interior  do  Estado,  sejam  acionadas  as  Prefeituras  dos

Municípios  mineiros,  judicialmente,  se  necessário,  para  que  sejam  criados  os

Conselhos Municipais do Idoso; e sejam enviadas a esse órgão as notas taquigráficas

da 12ª Reunião Ordinária dessa Comissão.

Nº  4.932/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à  Corregedoria-Geral  da  Polícia  Militar  pedido  de providências  para

agilizar  o  encaminhamento  da  representação  de  protocolo  nº  2013000001224,

formulada pelo Sr.  Emílio Cirilo da Silva; e sejam anexados ao pedido a cópia da
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representação acima mencionada e o trecho das notas taquigráficas da 12ª Reunião

Ordinária  dessa  Comissão  que  contém  a  fala  do  referido  cidadão  a  respeito  do

assunto.

Nº  4.933/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados aos Prefeitos Municipais do Estado pedido de providências com vistas

a  que  sejam  criados  os  Conselhos  Municipais  do  Idoso;  informação  relativa  ao

encaminhamento  de  pedido  de providências  à Procuradoria-Geral  de  Justiça para

que, por meio de suas Promotorias, sejam acionadas judicialmente, se necessário, os

Municípios  que  ainda  não  criaram  tal  Conselho;  e  as  notas  taquigráficas  da  12ª

Reunião Ordinária dessa Comissão.

Nº 4.934/2013, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais militares lotados no 22º e no 39º Batalhões de

Polícia Militar e nos Batalhões de Polícia de Eventos e de Trânsito que participaram

de operação que levou à pela prisão de dois autores de sequestro relâmpago.

Nº  4.935/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados ao Governador do Estado e à Secretaria de Desenvolvimento Social

pedido de providências com vistas a estimular a criação de órgãos municipais de

gestão de políticas  públicas para idosos,  mediante apoio técnico  e priorização no

aporte de recursos públicos; as notas taquigráficas da 12ª Reunião Ordinária dessa

Comissão; carta dos discentes do Programa de Graduação em Direito da PUC-Minas,

contendo as conclusões de pesquisa sobre as instituições de longa permanência para

idosos localizadas em Belo Horizonte; e as sugestões dos participantes de uma das

oficinas do II Fórum Mineiro sobre os Direitos do Idoso.

Nº  4.936/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhadas à Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, ao

Ministério  do  Desenvolvimento  Social  e  Combate  à  Fome  e  às  Presidências  do

Conselho  Nacional  do  Idoso,  do  Conselho  Estadual  de  Assistência  Social  e  do

Conselho Estadual do Idoso as notas taquigráficas da 12ª Reunião Ordinária dessa

Comissão; e seja solicitada a esses órgãos atenção para as propostas resultantes do

II Fórum Mineiro sobre os Direitos do Idoso.

Proposições não Recebidas
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- A Presidência, nos termos do inciso IV do art. 173 do Regimento Interno, deixa de

receber a seguinte proposição:

REQUERIMENTO

Do Deputado Ivair Nogueira em que solicita seja formulado voto de congratulações

com o Sr. Eduardo Gribel, Presidente da Tenco Shopping Centers, pelos 25 anos de

fundação dessa empresa.

Comunicações

-  São  também  encaminhadas  à  Presidência  comunicações  das  Comissões  de

Defesa do Consumidor, de Fiscalização Financeira, de Direitos Humanos, de Cultura,

de Esporte, do Trabalho e de Educação e do Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente -  Com a palavra, o Deputado Célio Moreira.

O Deputado Célio Moreira - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, eu

deveria ter feito este pronunciamento ontem, mas não houve quórum. Vamos falar

sobre o Dia Mundial do Meio Ambiente, dia 5 de julho - data escolhida pelas Nações

Unidas na Conferência de Estocolmo, em 1972.

O evento é um dos canais das Nações Unidas para estimular a consciência global

sobre meio ambiente e encorajar  iniciativas individuais  e  coletivas para garantir  a

coexistência pacífica entre o homem e seu hábitat, o planeta Terra.

Todos  os  anos,  as  Nações  Unidas  ditam  um  tema  diferente  para  abordar  um

aspecto a ser analisado nesta celebração. Este ano, o escolhido é: “Pense, coma,

poupe”. O tema reforça a campanha contra o desperdício de alimentos.

O que se busca é sensibilizar o mundo sobre um fato: desperdiçar alimentos é

exigir  mais  produção.  Aumentar  a  produção  significa  consumo  de  mais  água,

expansão de área, uso de produtos nocivos ao meio ambiente.

O aumento do consumo está diretamente atrelado ao aumento da produção de lixo,

problema grave que atormenta governantes em quase todo o mundo, dentre eles os

do Brasil.

As pessoas precisam usar de bom-senso para consumir  de forma racional, para

que haja alimentos à mesa de todos, sem exaurir o meio ambiente.

Iniciativas simples ou grandiosas, de qualquer perfil,  enfim, fazem-se importantes
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no favorecimento à sustentabilidade.

A manutenção da limpeza dos  espaços  públicos,  a redução do uso de sacolas

plásticas, a eliminação do desperdício de alimentos são atitudes que em seu conjunto

podem construir uma realidade ambiental favorável a um futuro mais promissor para

as gerações que vão nos suceder.

É importante destacar que o desperdício de alimentos não é uma ação somente do

consumidor, mas do produtor e do comerciante, em grande escala.

Conforme divulgado pela Organização para a Alimentação e Agricultura das Nações

Unidas - FAO -, 1.300.000.000t de alimentos são jogados fora por ano no mundo. Isso

equivale ao produzido na África Subsaariana no mesmo período. Uma em cada sete

pessoas no mundo passa fome, e mais de 20 mil crianças com menos de 5 anos

morrem todos os dias vítimas de desnutrição.

Enquanto o Planeta luta para garantir recursos para sustentar uma população de 7

bilhões de pessoas - que deve chegar a 9 bilhões até 2050 -, a Organização das

Nações Unidas estima que um terço da produção de comida é perdida. O desperdício

de alimentos é um enorme consumidor de recursos naturais e um contribuinte para

impactos negativos ao meio ambiente. Se a comida não é consumida, isso significa

que todos os recursos usados na sua produção também foram desperdiçados. A título

de ilustração, Deputado João Leite, são gastos 1.000 litros de água para produzir 1

litro de leite. E cada “hamburger” consome 16.000 litros de água por meio de ração

para o gado. Isso sem considerarmos os gases emitidos ao longo de toda a cadeia de

produção.

A produção global de alimentos ocupa 25% das terras habitáveis e é responsável

por 70% do consumo de água potável, 80% do desmatamento e 30% das emissões

de gases estufa. Daí, a pertinência da campanha deste ano para o Dia Mundial do

Meio Ambiente.

É  urgente  que  individualmente  e  coletivamente  criemos  a  consciência  da

necessidade de reduzir, economizar recursos, minimizar o impacto ambiental e forçar

mudanças nos processos de produção de alimentos para torná-los mais eficientes e

menos  onerosos  ambientalmente.  Além  dos  impactos  gerados  pela  produção  de

alimentos, temos sempre em pauta a questão dos resíduos, que vão tomando novo
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formato, seguindo a linha da evolução tecnológica. Hoje temos uma massa residual

da produção acelerada de celulares, “smartphones”, “tablets” e televisores cada vez

mais  sofisticados,  a  seduzir  o  consumidor  ou  aquele  que sonha  poder  consumir.

Empresas do ramo vivem em eterno embate para ver quem inova mais e chega mais

rápido ao mercado consumidor. Seria utópico em qualquer parte do mundo deflagrar-

se  uma  campanha  contra  o  consumo  desenfreado  dessas  tecnologias.  Mas  a

pergunta que fica é: para onde está indo essa parafernália quando em desuso?

Recentemente li  um artigo a respeito  da nova tecnologia  das televisões de tela

plana, essas que vieram sepultar de vez os antigos aparelhos de tubo de vidro. No

modelo antigo, a reciclagem do tubos, assim como dos monitores de computadores,

era lucrativa. Os grandes funis vítreos do interior eram derretidos e transformados em

peças novas. Com o advento das tevês de tela plana, os tubos foram substituídos por

painéis planos, que usam luzes fluorescentes com mercúrio altamente tóxico. Como

não têm valor comercial, o destino desses painéis são os aterros sanitários. Somente

nos Estados Unidos, cerca de 300.000t de vidro estão armazenadas em depósitos e

sua reciclagem de forma responsável custará US$85.000.000,00.

Há pouco mais de uma década, havia pelo menos 12 fábricas nos Estados Unidos e

outras 13 no resto do mundo usando os vidros das velhas tevês para produzir novos

tubos.  Hoje,  só  restam  duas  fábricas na  Índia.  Com tão  poucos  compradores  de

vidros chumbados dos antigos monitores e televisores, os recicladores recolheram

pagamentos dos Estados norte-americanos e de empresas de eletrônicos para se

livrarem das ultrapassadas máquinas. Poucos recicladores desenvolveram tecnologia

para  limpar  chumbo  do  vidro  dos  tubos,  mas  o  grosso  desse  chumbo  está

armazenado  em  aterros  ou  fundições  ou,  ainda,  descartado  na  forma  que  os

especialistas classificam como ambientalmente destrutiva.

A destinação  inadequada  desse  lixo  eletrônico  vem  se  somar  a  tantos  outros

transtornos com que nos defrontamos quando o assunto é destinação de resíduos,

em suas múltiplas variedades e origens. Sabemos que boa parte do lixo produzido

em nosso país termina em lugares inapropriados.

Na última década, 40 milhões de brasileiros ascenderam socialmente à considerada

classe média, passando a consumir mais. E quem consome mais automaticamente
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gera mais lixo. Nos últimos 10 anos, a população do Brasil  aumentou 79,65%. No

mesmo período, o volume de lixo cresceu mais que o dobro desse número: 21%. É

mais consumo, gerando mais lixo, que nem sempre vai para o lugar certo, porque o

déficit de usinas e até mesmo de aterros sanitários para a adequada destinação dos

resíduos ainda é muito grande em nosso país.

Segundo a  Associação Brasileira  de  Empresas  de Limpeza Pública  e  Resíduos

Especiais  -  Abrelpe -,  apenas  no ano passado foram descartados 24.000.000t  de

resíduos em lugares inadequados. Isso seria suficiente para encher 168 estádios de

futebol  do  tamanho  do  Maracanã.  No  Brasil,  mais  de  3  mil  Municípios  fazem  a

destinação inadequada do lixo. A Política Nacional de Resíduos Sólidos determina

que em 2014 os lixões devem ser erradicados e substituídos por aterros sanitários em

Municípios com mais de 20 mil habitantes. O governo federal, por meio do Ministério

do Meio Ambiente, sustenta que esse prazo será mantido. Mas, ao contrário do que

alardeia o governo federal,  os Municípios não contam com o aporte financeiro da

União para cumprir a tarefa. E esse é um desafio que os agentes políticos têm. Nós,

Deputados e Deputadas, que estamos em contato direto com os Prefeitos mineiros,

sabemos das dificuldades com que as Prefeituras se têm confrontado para dar  a

destinação correta aos resíduos até 2014. Se há ajuda do governo federal, ninguém

sabe, ninguém viu.

Enquanto isso, a vida moderna que procuramos desfrutar com todo o conforto que

nos  é  possível  pagar,  vai  deixando  seu  passivo  de  destruição  para  as  gerações

futuras.

Uma enorme quantidade de lixo é descartada todos os dias, como copos, garrafas

plásticas,  latas  de  alumínio,  vidros  em geral,  papéis  e  papelões,  refletindo nosso

egoísmo em relação ao mundo, em relação a várias espécies que vamos excluindo

da terra e dos mares.

A política  de  reaproveitamento  de  lixo  ainda é  incipiente  em  vários  Estados  da

Federação e em nosso Estado.  A coleta seletiva  na Capital  mineira segue sendo

privilégio de algumas poucas regiões da Zona Sul. Vários tipos de lixo tóxico, como

pilhas e baterias, são descartados de qualquer forma, levando à absorção deles pelo

solo e à consequente contaminação dos lençóis subterrâneos.
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Para boa parte da população, o discurso e as teorias em torno da defesa do meio

ambiente são vistas como falácia, bobagem, assunto de quem não tem mais o que

fazer. No entanto, é importante que essa mentalidade mude antes que seja tarde. É

preciso que a população se conscientize dos males causados pela poluição ao meio

ambiente e assuma posições de solidariedade com este mundo que habitamos.

E cada um pode cumprir o seu papel de cidadão, não jogando lixo nas ruas, usando

menos produtos descartáveis e evitando sair de carro todos os dias. Se cada um fizer

a sua parte, as gerações futuras viverão sem riscos. O respeito ao meio ambiente

reflete grandeza e  evolução espiritual,  sensibilidade e  principalmente educação.  A

responsabilidade social e a preservação ambiental significam um compromisso com a

vida.

Sr. Presidente, ontem não foi possível me manifestar a respeito desse tema por

falta  de quórum, porém hoje fiz  questão de falar  a respeito do tema que a ONU

apresentou para este ano: “Pense, coma, poupe”. O tema reforça a campanha contra

o desperdício de alimentos. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente -  Com a palavra, o Deputado Glaycon Franco.

O Deputado Glaycon Franco* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, servidores desta

Casa,  distinto  público  que  nos  acompanha  pela  TV  Assembleia,  inicialmente

gostaríamos  de  deixar  registradas,  publicamente,  as  nossas  condolências  e  os

nossos mais sinceros votos de pesar pelo falecimento da nossa conterrânea, a jovem

adolescente Amanda Linhares dos Santos, de 17 anos, que foi sepultada ontem, em

Conselheiro Lafaiete, em decorrência de um tiro disparado contra a sua cabeça. Ela

estava internada desde o dia 14  de abril  no  Hospital  João XXIII.  A grande mídia

noticiou todo o fato.

O principal suspeito é um Delegado de Polícia, que será ouvido aqui, na segunda-

feira, pela Comissão de Direitos Humanos.

Gostaríamos de deixar registradas a nossa indignação e consternação em relação

ao triste caso dessa jovem, que teria um grande futuro pela frente, e houve esse

incidente,  essa  fatalidade.  Acompanharemos  de  perto,  junto  com  a  Comissão  de

Direitos Humanos, para que os culpados, se houver, sejam punidos severamente, sob

o rigor da lei, para que a justiça seja feita. Então quero, mais uma vez, reiterar os
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nossos sinceros votos de pesar, fazendo com que chegue à família e aos amigos da

minha querida cidade de Conselheiro Lafaiete a nossa indignação em relação a esse

caso.

Outro assunto,  Sr.  Presidente,  pelo qual  ocupamos a tribuna hoje,  é relativo ao

lançamento da Frente Parlamentar em Defesa da Suinocultura Mineira. Instalamos

essa frente  em 22 de  maio,  há  duas  semanas,  numa quarta-feira,  e  gostaria  de

agradecer, mais uma vez, aos nobres Deputados desta Casa, que aderiram a ela por

unanimidade.  Agradeço  inclusive  ao  nosso  querido  Presidente  da  Assembleia,

Deputado  Dinis  Pinheiro,  que  não  pôde  se  fazer  presente  por  compromissos

anteriores,  mas que também endossou essa grande frente parlamentar,  que,  com

certeza, contribuirá, e muito, para o desenvolvimento da suinocultura mineira.

Gostaria de tecer alguns comentários em relação a essa frente. Recebemos aqui o

Deputado Federal Vilson Luís Covatti, Presidente da Frente Mista da Suinocultura; os

Srs.  Marcelo  Dias  Lopes,  Presidente  da  Associação  Brasileira  dos  Criadores  de

Suínos;  Valdomiro  Ferreira,  Presidente  da  Associação  Paulista  dos  Criadores  de

Suínos; e o nosso particular amigo, Dr. Antônio Ferraz, Presidente da Associação dos

Suinocultores do Estado de Minas Gerais - Asemg.

Cabe lembrar que essa frente é pioneira no Brasil. A não ser a frente parlamentar

que já existe no Congresso Nacional, mais uma vez Minas Gerais sai na vanguarda.

Podemos dizer que, hoje, o Estado de Minas Gerais já possui uma frente parlamentar

em  defesa  da  suinocultura,  que  já  está  colhendo  frutos.  Naquela  reunião,  o

Presidente da Associação Paulista dos Criadores de Suínos declarou que levará a

iniciativa de Minas Gerais, da nossa Assembleia Legislativa, para o Estado de São

Paulo, onde trabalhará para que seja instalada, lá também, uma frente parlamentar

em defesa dos produtores paulistas de suínos.

Julgamos ser essa uma boa iniciativa, Sr. Presidente, porque o Brasil hoje é o maior

exportador  de  carnes  do  mundo  e  o  4º  maior  exportador  de  carne  suína.  As

exportações brasileiras de carne suína renderam ao País US$1.490.000.000,00 em

2012, o que traduz um crescimento de 4,2% sobre o ano anterior. Eis a verdadeira

dimensão da importância do setor na economia nacional.

Minas Gerais é o maior consumidor de carne suína no Brasil, com um consumo “per
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capita” por ano de 22kg, em face da média nacional de 15,5kg. Muito embora seja o

maior consumidor, fica, em alguns casos, bem abaixo do consumo de alguns países

da Europa - é importante ressaltar -, como Dinamarca e França, onde o consumo “per

capita” anual está em torno de 60kg. Minas Gerais é o 4º produtor nacional, perdendo

apenas para os Estados do Sul: Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. São

Paulo é o 5º produtor.

Minas Gerais conta 1.200 produtores com 270 mil  matrizes - aliás, é importante

salientar que, com essas 270 mil matrizes, somos hoje mais da metade das matrizes

da Região Sudeste, que estão em torno de 380 mil -, o que representa um rebanho

de 5 milhões de animais, 12,8% do plantel nacional. Produzimos 440.000t de carne

suína,  das  quais  26.000t  são  exportadas,  tornando  o  nosso  Estado  o  3º  maior

exportador de carne suína do País. A atividade, além de ser responsável por uma

fatia considerável dos impostos arrecadados, gera, somente em Minas Gerais, 140

mil empregos na cadeia produtiva.

É essa a atividade que queremos defender ferrenhamente com a frente parlamentar

já instalada. Para amparar essa atividade, pretendemos utilizar todos os instrumentos

possíveis para fazermos com que o nosso Estado ofereça condições propícias para

que,  unido  aos  guerreiros  suinocultores,  batalhadores  que  conseguem  esses

expressivos números, produza resultados econômicos melhores ainda e com todos

os seus reflexos sociais.

Os resultados poderão ser melhorados se tratarmos em conjunto alguns desafios

que  a  atividade  ainda  enfrenta,  como questões  afetas  à  tributação  e  ajustes  na

legislação ambiental. É importante salientar que o suinocultor, no passado, era visto

como poluidor ambiental, e hoje, graças às tecnologias, os dejetos das granjas são

utilizados para a produção de biocombustíveis. E elas ainda promovem o controle de

estoque regulador de grãos - a alimentação do suíno hoje representa 70% do custo

da produção -, intervenção junto a mecanismos do Conselho Nacional de Habitação -

Conab  -,  criação  de  seguro  de  crédito,  entre  outras  providências.  Inclusive  elas

devem ser visitadas por todos.

Sr. Presidente, quero abrir um parêntese para ressaltar que, em relação à questão

tributária,  o  nosso querido  Governador,  Prof.  Antonio  Anastasia,  em  15/3/2013,  já
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tomou importante providência para benefício do setor, demonstrando sua atenção e,

acima de tudo, sua sensibilidade em relação a essa importante atividade. Exarou o

Decreto nº 46.131, alterando o regulamento do ICMS, em decorrência da Lei Estadual

nº 20.540, de 14/12/2012. Essa iniciativa alterou o ambiente tributário e pretendemos

monitorar os resultados decorrentes dessa alteração, por meio da frente parlamentar,

para  verificarmos  a  sua  eficácia.  Mais  uma  vez,  temos  de  agradecer  ao  Poder

Executivo,  ao  nosso  querido  Governador  Antonio  Anastasia,  a  atuação  atenta  e

responsável em relação ao nosso Estado de Minas Gerais.

Outra questão que a atividade precisa resolver é a sensação de que a carne suína

não é suficientemente saudável. No passado sabíamos que a carne suína, apesar de

as  pesquisas  mostrarem  ser  a  preferida  do  povo  brasileiro,  ainda  sofria  alguns

preconceitos  e  estigmas  que  precisavam  ser  quebrados.  Hoje,  graças  a  um

melhoramento  genético  do  plantel,  a  uma  qualidade  apurada  e  uma  ração

programada, a qualidade da carne suína vem crescendo sensivelmente. Um exemplo

disso, Sr.  Presidente, é que 100g de lombo suíno cozido,  em 1963,  continha 413

calorias  e  atualmente  contém menos  de  187,  o  que representa  uma redução  de

54,7%. A mesma amostra apresentava, em 1963, 34,8% de gordura e hoje, menos de

6,2%.  A quantidade  de  gordura  foi  reduzida,  graças  à  evolução  tecnológica,  em

82,2%, ou seja, equiparando-se a carne suína à ave.

Acompanharemos, Sr. Presidente, juntamente com a Associação dos Suinocultores

de Minas Gerais - Asemg - e suas filiadas e parceiras regionais - Assuvap, Astap,

Aproimg, Coosuiponte, Cogran, Cooperoeste, Coperpassos, Suinco, Saudali,  Adeel

Alimentos, Arapé e ABC Supermercados - todas as questões de interesse do setor.

Além disso, traremos as reivindicações do setor para este Plenário e as Comissões, a

fim de receberem a atenção de nossos pares.

Buscaremos  também,  Sr.  Presidente,  em  aberta  cooperação  com  a  Frente

Parlamentar Mista de Suinocultora do Congresso Nacional e a Associação Brasileira

de Criadores de Suínos, por meio da Asemg, abrir o debate com a Confederação

Nacional  da  Agricultura,  a  Faemg e  os  órgãos  estaduais  de  agricultura,  como a

Fazenda, o Meio Ambiente e com todas as instâncias onde pudermos cooperar para o

desenvolvimento  da  atividade  em  nosso  Estado.  Melhorando  as  condições  da
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suinocultura mineira, certamente estaremos melhorando o Estado de Minas Gerais,

gerando  mais  recursos  e  renda  para  o  povo  mineiro.  Essas  eram  as  nossas

considerações.

O Deputado Duarte Bechir (em aparte) - Meu caro Deputado Glaycon Franco, quero

parabenizá-lo  por  nos  trazer  um  assunto  tão  importante  e  relevante  para  Minas

Gerais,  a criação da Frente Parlamentar  de  Apoio à  Suinocultura.  Quero também

dizer que reconhecemos o esforço de V. Exa. em dar mais vitalidade e força a esse

segmento, um dos mais importantes para a economia do Estado de Minas Gerais.

Parece que a suinocultura ocupa o 4º lugar na nossa economia. É uma matéria que

realmente  precisa  ser  tratada  com  carinho  e  respeito.  Sendo  assim,  queremos

parabenizá-lo por essa preocupação, por encaminhar a esta Casa a suinocultura e

dar o devido respeito que ela precisa e merece ter.

Quero ainda me solidarizar com V. Exa. pela morte da estudante de Lafaiete. V.

Exa., demonstrando comprometimento com essa cidade e com a representação forte

que exerce nesta Casa, coloca-se hoje à disposição - ao mesmo tempo solidariza-se

com a família enlutada - para ajudar a fazer com que as investigações cheguem a

bom  termo,  que  essa  morte  seja,  sobretudo,  investigada,  e  que  os  verdadeiros

culpados sejam punidos. É uma posição bonita de V. Exa. Demonstra maturidade,

interesse e compromisso com Lafaiete. Os lafaietenses hoje estão realmente felizes

com o posicionamento do Deputado Glaycon Franco. Parabéns pelos dois temas. V.

Exa. merece a nossa admiração, o nosso respeito e, acima de tudo, os parabéns por

tão importantes temas abordados neste momento. Parabéns, Deputado.

O Deputado Glaycon Franco* - Obrigado. Concedo aparte ao meu querido amigo,

colega médico, Deputado Arlen Santiago.

O  Deputado  Arlen  Santiago  (em aparte)*  -  Primeiramente,  Dr.  Glaycon  Franco,

quero parabenizar o povo de Lafaiete, que o trouxe para esta Casa. O senhor é uma

pessoa que tem hoje um rol de amigos nesta Casa. Com certeza, a sua Lafaiete tem

tido grandes ganhos em virtude da sua vinda aqui. Em Minas Gerais, a questão da

suinocultura  sempre  foi  um  drama  muito  grande.  Vemos  as  pessoas  do  campo

lutando. É reserva legal, é tanta situação que, às vezes, brinco com alguns amigos

paulistas, cariocas e mesmo de Belo Horizonte, dizendo: “Já pensou se pegassem
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20% do seu apartamento e dessem para alguém morar, como é feito com a questão

das  reservas legais  -  mínimo de  20% -,  e  o  produtor  rural  não  recebe nenhuma

remuneração por isso?”. Queremos dar os parabéns por essa frente.

Também queremos comunicar-lhe - e aproveito para fazer o convite - que, às 16

horas, nesta Casa, estaremos instalando também a Frente Parlamentar de Apoio à

Magistratura Mineira. Quando o cidadão está com problemas, o último lugar que ele

tem  para  procurar  é  a  Justiça.  Precisamos  dotar  a  nossa  magistratura  de  mais

condições  de  trabalho.  A  sociedade  precisa  olhar  o  trabalho  realizado  pela

magistratura  mineira,  para  que possamos realmente  cuidar  um pouco dela  e  dos

direitos individuais do cidadão, que estão sendo tão vilipendiados, até por pessoas

que têm de protegê-los. Então,  é na magistratura que temos de voltar  a ter  esse

guardião da democracia, da sociedade. Convido todos os parlamentares e o nosso

grande  amigo  de  São  João  del-Rey,  Presidente  Deputado  Rômulo  Viegas,  para

estarem,  às  16  horas,  no  Salão  Nobre,  para  a  instalação  também  da  frente

parlamentar.

Quero ainda parabenizar,  mais  uma vez,  o povo de Lafaiete,  que tem ganhado

muito  com a sua presença nesta Casa.  V.  Exa.  tem sido um amigo leal,  correto,

decente, que defende realmente os interesses do povo mineiro, principalmente os da

sua  região,  às  margens  da  BR-040,  rodovia  que  nunca  se  consegue  que  seja

duplicada, o que causa tantos acidentes e problemas até mesmo em Lafaiete. Muito

obrigado.

O  Deputado  Inácio  Franco  (em  aparte)  -  Muito  obrigado.  Também  gostaria  de

parabenizar  o  Deputado  Glaycon  Franco  pela  autoria  da  criação  da  Frente

Parlamentar de Apoio à Suinocultura Mineira. Como também sou suinocultor, vejo a

importância da criação dessa Frente Parlamentar. Então, queria parabenizar V. Exa. e

o  Presidente  da  Associação,  Dr.  Antônio  Ferraz.  Temos  certeza  de  que,  com  a

Presidência do Dr. Ferraz, a suinocultura terá um novo rumo. Isso é muito importante

para nós, pois vivemos períodos críticos no ano passado e neste ano. O produtor

rural perdeu dinheiro, o suinocultor  foi tachado até como bandido ou como aquela

pessoa que somente degrada o meio ambiente. Muito pelo contrário, o produtor rural,

o  suinocultor  quer,  sim,  preservar  o  meio  ambiente,  produzir,  trabalhar  e  tirar  o
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sustento de sua família.

Parabéns mais  uma vez,  Deputado Glaycon  Franco.  Com certeza,  V.  Exa.  terá

sucesso nessa Frente, e o suinocultor mineiro terá certamente uma atividade lucrativa

daqui para a frente. Obrigado.

O  Deputado  Glaycon  Franco*  -  Gostaria  de  ressaltar  essa  lembrança  que  o

Deputado Inácio Franco fez.

Para concluir, Sr. Presidente, gostaria de parabenizar o Dr. Arlen Santiago por essa

bela iniciativa da Frente Parlamentar em defesa da magistratura mineira e agradecer,

mais  uma vez,  ao  nosso  professor  pela  tolerância.  É  o  que tinha para  dizer,  Sr.

Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente -  Com a palavra, o Deputado Sargento Rodrigues.

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas

e público que nos acompanha pela TV Assembleia, gostaria de trazer um assunto da

mais  alta  relevância,  que diz respeito à segurança pública do nosso Estado e do

nosso  país.  Não  poderia  deixar  de  comentar  da  tribuna  desta  Casa  a  matéria

publicada pelo jornal “Folha de S. Paulo” domingo passado, dia 2/6/2013.

Deputada Maria Tereza Lara, os companheiros do PT poderão não ficar satisfeitos

com  o  que  vou  dizer  da  tribuna,  mas  V.  Exa.  acompanhou  várias  vezes  o  meu

posicionamento  lá  na  Comissão  de  Segurança  Pública.  É  uma  matéria  de  cujo

assunto venho tratando há mais de - eu diria - uma década nesta Casa, mostrando

que  os  Municípios  e  os  Estados  sozinhos  não  conseguem  suportar  o  ônus  da

segurança pública. E, por um motivo muito óbvio e muito coerente, essa matéria que

o jornal “Folha de S. Paulo” trouxe fala sobre a fronteira, ou melhor, as fronteiras do

nosso Brasil continental.  Ela mostra com muita clareza dados das próprias Forças

Armadas, Presidente Rômulo Viegas, e do patrulhamento nas fronteiras.

Digo  ao cidadão que nos acompanha:  por  que as polícias  estaduais  de  todo o

Brasil, não só de Minas, mas da Bahia, do Rio Grande do Sul ou do Rio de Janeiro

não estão dando conta de patrulhar, independentemente do Estado ou da coloração

partidária? As polícias estaduais não estão aguentando por uma questão lógica. O

mapeamento feito nessa matéria - e quero que a TV Assembleia dê um “zoom” na
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matéria  publicada  pelo  jornal  “Folha  de  S.  Paulo”  -  mostra  as  fronteiras  com  a

Colômbia, a Bolívia e o Peru.

Quero  destacar  alguns  trechos  interessantíssimos  da  matéria.  (-  Lê:)  “Posto  de

fronteira na selva fecha às 20 horas. Falta de efetivo noturno em área vizinha a Peru

e Bolívia compromete o combate ao narcotráfico e à imigração ilegal.  Na semana

passada, um grupo do Exército brasileiro patrulhava de barco o Rio Acre, na tríplice

fronteira entre Brasil, Bolívia e Peru. Os militares pararam uma canoa em busca de

coca ou contrabando.  Enquanto  vistoriavam  o barco,  o  boliviano Bento  González

atravessava  tranquilamente  a  pé  atrás  deles  pelo  igarapé que separa  o  Peru  da

Bolívia.  Ele  tinha  ido  comprar  macarrão  no  Peru.  'Tem  documentos?'  'Não,  não

preciso, sempre cruzo para o Peru e para o Brasil  sem documentos.'  Na fronteira

entre as cidades de Bolpebra, na Bolívia, Iñapari, no Peru, e Assis Brasil, no Brasil,

não há fiscalização.  A única vistoria ocorre no posto da Receita Federal  e Polícia

Federal, em Assis Brasil, mas depois das 20 horas não há ninguém trabalhando lá”.

Deputado Rômulo, depois das 20 horas, entram cocaína e contrabando de armas. E

o que isso reflete em termos de insegurança pública? (- Lê:) “O que preocupa os

militares?  Principais  problemas  apontados  pelas  Forças  Armadas  nas  fronteiras:

16.886km é a extensão da fronteira do Brasil com seus 10 vizinhos na América do

Sul; 122 Municípios estão localizados na fronteira e são 10 países fronteiriços; os

resultados  da  Operação  Ágata:  129.825  veículos  vistoriados;  2.743  embarcações

vistoriadas; 2.399kg de drogas apreendidas; 8.000kg de explosivos apreendidos; 40

mil pacotes de cigarros apreendidos”.

Imagine, Deputado Rômulo: 2.400kg de cocaína apreendidos, mas a quantidade

que  a  Operação  Ágata,  da  Polícia  Federal,  Receita  Federal  e  Forças  Armadas,

conseguiu apreender é ínfima, completamente insignificante comparada ao que as

forças policiais de Minas estão apreendendo no Triângulo Mineiro. A Polícia Federal já

apreendeu, apenas neste ano, na região do Triângulo Mineiro, mais de 1t de cocaína.

Apenas a Polícia Federal apreendeu quase 1t.

Na semana passada, recebemos a visita do Vereador da cidade de Monte Alegre de

Minas, clamando por segurança pública, e ele, que também é Investigador da Polícia

Civil - ele compatibiliza os dois cargos em horários distintos -, disse que a Polícia Civil
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apreendeu 20kg de pasta-base de cocaína no Município.

O  que  acontece  com  a  nossa  insegurança  pública?  O  cidadão  que  está  nos

acompanhando pela  tevê  pode perguntar  o que isso tem a ver  com a segurança

pública em Belo Horizonte. Vamos fazer uma explanação muito tranquila e serena. A

cada quilo de pasta-base de cocaína que passa nessas fronteiras do Brasil com o

Peru, a Bolívia ou a Colômbia, chegam 3kg de cocaína a Belo Horizonte, na Capital

de Minas Gerais, e nas demais cidades do nosso Estado. Além do mais, o substrato

dessa cocaína é o famoso “crack”, a droga que vem arrebentando com todo o tecido

social e com as nossas famílias.

Mas, se ainda fosse apenas isso, poderíamos dizer que ainda daria para fazer o

enfrentamento. Mas as autoridades da área de segurança pública, sejam municipais

ou  estaduais,  sejam  da  União  -  principalmente  estas  -,  devem  compreender  que

armas e drogas não andam sozinhas. São irmãs siamesas. Essa é uma realidade

comprovada pela área de segurança pública do Brasil. Se a droga não passa sozinha,

ela  precisa  ser  escoltada.  É  uma  matéria-prima  muito  valiosa.  A pasta-base  de

cocaína  tem  um  valor  de  mercado  muito  alto.  Portanto,  todo  traficante  tem  de

carregar  essa  droga  fortemente  armado.  Com  o  tráfico  internacional  em  nossas

fronteiras, vem o contrabando de armas e o descaminho.

A competência originária, para cuidar dessa questão, Deputado Rômulo, conforme

prevê o art. 144 da Constituição da República, é da polícia da União, mais conhecida

como Polícia Federal. É essa polícia que tem de combater o tráfico de drogas e o

contrabando de armas nas fronteiras. O que acontece com o nosso governo federal?

O governo federal está dormindo pelo menos há uma década. Não faz absolutamente

nada para mudar  esse quadro relativo a cada arma e a cada quilo de droga que

passam pelas fronteiras.

O jornal trouxe uma espécie de mapa, que mostra com clareza as fronteiras do

Brasil. Esse mapa das fronteiras do Brasil aponta aquilo que o Tenente do Exército

brasileiro  disse  aqui  para  todos  nós  e  que o  Delegado  da Polícia  Federal  disse,

durante a operação Ágata, realizada pelo governo federal: posto de fiscalização fecha

às  20  horas.  Não  sabia  disso,  Deputado  Rômulo.  Será  que  a  Presidenta  da

República, Dilma Rousseff, não sabe que o tráfico não tem hora para entrar? Que o
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tráfico não obedece horário de expediente, ou seja, até às 20 horas? Não sabe que

traficante e criminoso o que mais fazem é observar os horários e os locais onde a

fiscalização está falha, para que possam trafegar livremente?

O que estamos dizendo aqui é da mais alta relevância para a segurança pública em

Belo  Horizonte,  em  Betim,  em  Montes  Claros,  em  Uberlândia,  em  Ituiutaba,  em

Varginha, no Sul de Minas, em Unaí, no extremo Noroeste do Estado ou na cidade de

Teófilo Otôni, no Vale do Mucuri. O que estamos dizendo aqui é algo extremamente

importante, porque está impactando a segurança pública de uma forma ruim.

Fazendo essa contextualização, Deputado Rômulo, dizemos que temos ainda os

presos, que foram condenados por tráfico de drogas no nosso país. Para onde eles

vão?  Para  as  penitenciárias  estaduais.  Custeadas  por  qual  cofre?  Pelos  cofres

públicos dos Estados. Hoje o governo de Minas e os demais governos estaduais têm

investido muito dinheiro na manutenção de condenados por tráfico.

Se fosse só isso, Deputado Rômulo, poderíamos dizer que os governos estaduais

dariam conta. O tráfico de drogas caminha com o contrabando de armas, como irmãs

siamesas.  Quem está na boca do tráfico,  aqui  na periferia e nas favelas de Belo

Horizonte, para manter essa boca, precisa estar armado. Nesse círculo vicioso, para

manter a boca do tráfico, o traficante mata.

Em nome do tráfico, pelo menos uns 20 crimes são praticados, como a formação de

quadrilha,  o  porte  ilegal  de  armas,  o  contrabando  de  armas,  o  estelionato,  o

homicídio, o furto e o roubo, que são praticados para manutenção e investimento no

tráfico.  Quando construímos o que na área de inteligência policial  é  chamado de

“bolotário”,  como  da  forma  descrita,  mostrando  quantos  crimes  são  praticados  e

quantos gravitam em torno do tráfico de drogas, começamos a entender o estrago

que isso faz na segurança pública dos Estados e Municípios.

Portanto,  o  que  o  governo  federal  tem  feito?  Nada.  O  que  a  Presidente  da

República  Dilma  Roussef  tem  feito?  Absolutamente  nada para  conter  e  vigiar  as

nossas  fronteiras.  Basta  verificar  a  Operação  Ágata,  uma  operação  gigantesca,

jamais  vista  em  toda  a  história  do  País.  Recentemente,  a  "Folha  de  S.  Paulo"

acompanhou a questão, por uma semana, e constatou o que estamos falando desta

tribuna há quase 10 anos: o governo federal é completamente omisso em relação às
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questões de segurança pública do nosso país.

O governo federal tem se limitado a enviar migalhas para os Estados, dizendo que

vai comprar 500 coletes à prova de bala, que vai comprar não sei quantas viaturas

para o Município “x”, “y” ou “z”. Mas, na prática, ele não quer enfrentar aquilo que é

de sua competência. O combate ao tráfico de drogas e ao contrabando de armas, de

forma originária, no texto da Constituição da República, é uma responsabilidade da

polícia da União, das Forças Armadas.

Posteriormente, uma lei complementar vai permitir que as forças armadas atuem. E

o  que  tem  feito  o  governo  federal?  Absolutamente  nada.  A  consequência,  o

desdobramento disso é o impacto desastroso na segurança pública nos Estados e

Municípios. Os Estados arcam com as despesas, com a manutenção de efetivos e

agentes  do  sistema  prisional,  e  vão  arcar  com  viatura,  gasolina,  manutenção  e

construção de unidades prisionais para abrigar presos.

Se a Polícia Federal e o governo federal tivessem olhado com zelo e cumprido suas

missões constitucionais, isso não estaria acontecendo com os Estados. Portanto, a

dívida  que  o  governo  federal  tem  com  os  Estados  e  Municípios,  em  relação  à

segurança pública, é altíssima. E alguém do Congresso Nacional precisa acordar. Os

Estados  não  aguentam  pagar  essa  conta,  enquanto  a  Presidência  da  República

dorme  em  berço  esplêndido  e  finge  que  não  vê  o  problema.  É  isso  que  vem

acontecendo no País  com  a  inoperância,  com a  absoluta  omissão  da Presidente

Dilma Rousseff e do seu antecessor em relação à segurança pública nos Estados e

Municípios.

Quero, Sr. Presidente, encerrar minha fala dizendo, até para os companheiros do

PT, que a minha visão sobre o tema não é do ponto de vista ideológico; a minha visão

é de especialista  em segurança pública,  de alguém que viveu o chão da fábrica,

combatendo  o  crime  no  dia  a  dia,  durante  15  anos.  Hoje  o  meu  dever,  como

parlamentar,  é  fazer  uma  discussão  do  ponto  de  vista  macro,  propositiva,  para

abordarmos o tema.

O governo federal tem uma dívida gigantesca para com a segurança pública dos

Estados e Municípios. Ele tem sido completamente omisso em relação a isso e não

paga essa dívida. Muito obrigado, Presidente.
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O Sr. Presidente -  Com a palavra, o Deputado Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, Deputado Rômulo Viegas; Deputadas

e  Deputados;  telespectadores  da  TV  Assembleia;  bancada  da  imprensa,  meus

cumprimentos.

Sr.  Presidente,  solicitei  falar  da  tribuna  para  comentar  o  Dia  Mundial  do  Meio

Ambiente,  comemorado  ontem,  mas  quero  também  fazer  algumas  ressalvas  em

relação ao pronunciamento do Deputado Sargento Rodrigues. Concordo com ele com

relação  ao  fato  de  que  a  segurança  pública  precisa  de  uma  discussão  mais

aprofundada  no  Brasil,  aliás,  também  na  América  Latina,  pois  o  problema  da

segurança pública é mundial.

Do ponto de vista de investimento em segurança pública, não só o Brasil, mas a

maioria dos países do mundo têm investido de forma incorreta. O Brasil é um dos

países que mais investe proporcionalmente em segurança pública. Na verdade, é o

que mais gasta em segurança pública. É o que mais investe ou gasta. Às vezes, é

gasto, porque, de fato, faz-se um investimento, mas não se consegue prevenção em

segurança pública; apenas se enxuga o gelo.

Claro que perdemos de longe para os  Estados Unidos,  que é o país  que mais

gasta.  Há anos  e  anos,  décadas,  a  nossa concepção é  muito  semelhante  à  dos

Estados Unidos. Essa concepção é de combate ao tráfico, ao banditismo - não do

ponto  de  vista  da  prevenção,  mas  sempre  em  circunstâncias  ou  procedimentos

ostensivos, de combate. Os Estados Unidos são o país que mais gasta, mas são o

que tem mais tráfico de drogas, mais uso de drogas. Os Estados Unidos são o país

que  tem  mais  presos  e  mais  gasta  com  eles.  Imaginem  a  contradição.  O  País

formulou a teoria de que o combate ao banditismo tem de ser feita dessa forma. Essa

concepção precisa mudar. Enquanto não a mudarmos, haja dinheiro! Podem dobrar o

financiamento,  mas  não  vão  consertar  a  situação,  e  nada  dará  certo.  Esse  é  o

problema.

Aqui, ao se combater o tráfico de drogas, vão para a prisão dezenas, centenas e

milhares de jovens, pequenos traficantes, que muitas vezes são usuários também e

fazem das cadeias e das penitenciárias uma moradia. Essa ação só piora a situação.

Então, enquanto essa concepção perdurar, será um saco sem fundo, vamos gastar e
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gastar,  mas  nada  resolveremos.  Acho  que  precisamos  discutir  seriamente  a

descriminalização do uso de drogas para termos outros tipos de concepção de como

tratar o usuário e evitar  a droga, do ponto de vista da educação e da prevenção.

Portugal já está fazendo isso de forma mais benfeita; o Japão sempre fez; e esse

combate está muito mais eficiente do que o modelo norte-americano. O problema do

Brasil é o modelo norte-americano.

Essa discussão, evidentemente, também é de caráter teórico, mas precisa ser feita.

Enquanto o Brasil tiver o preconceito de seguir o modelo da guerra às drogas e ao

tráfico, adotado pelos Estados Unidos, estará fadado ao insucesso. Queria fazer essa

ressalva. Sei que temos opiniões diferentes sobre isso.

Sr. Presidente, quero tratar hoje da questão do meio ambiente. Temos alguns dados

a comemorar e outros não. O Brasil merece o nosso aplauso na política ambiental,

pois a taxa de desmatamento da Amazônia, divulgada recentemente, melhorou muito

o  resultado em 2012.  Vejam bem, Deputados,  Deputadas,  telespectadores da  TV

Assembleia: a taxa de desmatamento na Amazônia caiu 84% em relação ao índice

registrado em 2004, ano em que o governo lançou o primeiro programa de redução

desse crime ambiental na região. Então, completamos uma década do programa de

combate  ao  desmatamento  e  comemoramos  a  queda de 84% no desmatamento.

Dessa forma, o Brasil se aproxima da meta voluntária que se comprometeu a cumprir

até  2020.  Já  alcançamos  76%  da  meta  da  redução  do  desmatamento.  O

compromisso é chegar até 2020 com uma redução de 100% do desmatamento. Esta

é  a  nossa  comemoração:  caiu  a  taxa  de  desmatamento  em  84%  em  10  anos,

exatamente na floresta amazônica. É importante ressaltar esse índice satisfatório que

alcança a política ambiental do nosso governo e do nosso país.

Ontem, fiz uma comparação com um dado negativo e chamo a atenção do governo

do Estado. Na contramão desses dados, Minas Gerais foi considerada a campeã em

desmatamento pela quarta vez consecutiva, no caso da mata atlântica. O aumento da

taxa de desmate no Estado, em 10 anos do governo tucano, de 2004 até agora, foi de

70%,  em  comparação  com  o  período  anterior,  deixando  um  saldo  negativo  de

10.752ha  de  bioma perdidos.  Esses  números  são  do  “Atlas  dos  Remanescentes

Florestais da Mata Atlântica”, divulgados pela Fundação SOS Mata Atlântica e pelo
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Instituto Nacional  de Pesquisas Espaciais.  Portanto, Minas está na contramão: na

mata atlântica,  o  aumento  da  taxa  de desmate  foi  de 70%,  enquanto  na  floresta

amazônica houve redução de 84%. Chamo a atenção para esse fato não apenas para

proclamarmos um dado comparativo entre Situação e Oposição, mas para pensarmos

numa nova política ambiental para o Estado.

Já  disse  aqui  diversas  vezes  que,  em  Minas,  a  vontade  das  mineradores  tem

imperado e muito. Essas empresas são tidas como a essência da arrecadação. Por

isso,  acaba prevalecendo a concepção de afrouxar nas questões ambientais  para

manter  o  rendimento  econômico  das  mineradores,  os  “royalties”,  a  exportação  e

assim por diante. O problema é que isso tem gerado um prejuízo enorme para o meio

ambiente  e  para  a  agricultura  familiar.  O  modelo  econômico  embasado  no

crescimento através da exportação de “commodities” do minério precisa ser revisto no

Estado.

Ele traz índices preocupantes do ponto de vista ambiental,  como coloquei  aqui,

agora. Pela quarta vez consecutiva, Minas Gerais é o Estado que mais desmate fez

na mata atlântica.

Ele traz também preocupações econômicas, porque uma hora o PIB é da China,

outra  hora  o  PIB  é  da  Somália.  Depende  do  valor  do  minério.  Cada  hora  se

comemora um. Quando cresce o valor do minério, o governo vem comemorar que é o

PIB da China. Quando cai o preço do minério, aí vem o Estado dizer: “É o PIB da

Somália”. Então, Minas Gerais fica no balanço, que tem sido negativo em relação ao

País. Nos últimos anos - de 2003 até agora -, Minas Gerais cresceu menos que o

Brasil, apesar da propaganda do governo.

Não podemos ficar a mercê das mineradoras, atacando o meio ambiente, tendo

recordes negativos que nos entristecem - no caso de Minas Gerais e Paraná, que

também foi o  outro Estado que decepcionou -,  colocando o nosso país com uma

política  de  desmatamento  da  nossa  mata  atlântica,  bioma  mais  prejudicado,  na

contramão daquilo que fazemos no Amazonas. É preciso que o governo reveja essa

questão da política ambiental e da política econômica em Minas Gerais. Faço aqui

esse alerta ao povo de Minas Gerais, porque, repito, o dado de comparação não é

para mostrar dados da Situação e da Oposição, mas para mostrar que é possível ter
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uma política que mantenha o desenvolvimento e também a questão ambiental. É o

que estamos vendo no Amazonas.

Quando se passa a ter uma política em que a prioridade é a manutenção do meio

ambiente no Amazonas, também existem formas de desenvolvimento, mas que fazem

parte de um processo de desenvolvimento sustentável. É o que temos de fazer com o

que resta de mata atlântica aqui em Minas Gerais. Não só aqui, pois tivemos índices

negativos no Paraná, na Bahia e em outros Estados também, onde a mata atlântica

precisa ser preservada - e muito preservada. Então, queria trazer esses dados e essa

análise sobre a questão ambiental.

Também quero fazer uma ressalva sobre a questão ambiental no entorno da Região

Metropolitana de Belo Horizonte. Aqui também as nossas matas têm sido agredidas

constantemente pela  mineração,  que quer  entrar  em trechos,  e  discordamos.  Por

exemplo,  tenho  aqui  um  projeto  de  lei  de  conservação  da  Serra  da  Moeda.

Precisamos conservá-la, e quero que esta Casa se adiante a esse procedimento. Ele

está parado na Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, como

também  há  vários  outros  projetos  paralisados  nessa  Comissão  para  fazer  a

apreciação  desse  tema.  Portanto,  trago  essa  discussão  para  a  Assembleia

Legislativa.

O Deputado Sávio Souza Cruz (em aparte)*  -  Quero cumprimentar V. Exa. pelo

pronunciamento e fazer um pequeno aparte.

Lamentamos não ter havido este ano, como é de praxe, uma reunião comemorativa

ao Dia do Meio Ambiente. Talvez isso tenha acontecido pelo fato de Minas ostentar,

pelo quarto ano consecutivo, um trágico recorde, uma trágica liderança no País, que é

a de líder  do desmatamento  de  mata  atlântica.  Essa liderança de Minas  vem se

somar a, pelo menos, duas outras que incomodam muito os mineiros, pelo menos

aqueles  que  têm  acesso  a  essa  notícia,  pois  sabemos  que  a  grande  imprensa,

blindada e censurada pelo governo, não permite que os mineiros tenham acesso às

informações.

Infelizmente, Deputado Rogério Correia, Minas lidera hoje não só o desmatamento,

como também a dengue e o endividamento público. São três recordes, três lideranças

que não orgulham em nada o nosso Estado e a nossa gente. Minas Gerais é líder de
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desmatamento,  de  casos  de  dengue  e  também  de  endividamento.  Aliás,  já  se

vislumbra uma outra liderança trágica. Já estamos liderando os casos de gripe suína

no País. Isso mostra que paga um alto preço o Estado que deixa por 10, 11 anos

consecutivos de investir o mínimo constitucional na saúde e na educação.

Termino congratulando V. Exa. pela lucidez do seu pronunciamento.

O Deputado Rogério Correia - Muito obrigado, Deputado Sávio Souza Cruz, líder do

nosso Bloco Minas sem Censura.

Sr.  Presidente,  estou terminado,  mas falaria  hoje ainda sobre o Plano Safra da

Agricultura  Familiar.  A Presidenta  Dilma acabou de anunciar  R$39.000.000.000,00

para a agricultura familiar no Brasil. Para Minas Gerais isso significará em torno de

R$4.000.000.000,00, que irão beneficiar a agricultura familiar dos Municípios. É um

dado também positivo, pois a agricultura familiar ajuda também na questão ambiental.

Gostaria de concordar com o Deputado Sávio Souza Cruz e reafirmar o seguinte:

pela quarta vez um título de campeão do desmatamento é muito triste para o Estado

de Minas Gerais. Como diz a propaganda: Minas avança contra a mata atlântica, e

isso é muito ruim.

* - Sem revisão do orador.

Questão de Ordem

A Deputada Maria Tereza Lara - Queria apenas registrar nesta Casa, Deputadas e

Deputados, um fato muito importante e interessante. Hoje o "Bom Dia Minas" divulgou

que o Estado de Minas Gerais apresentou o maior número de inscrições de donas de

casa que desejam ser incluídas como profissionais. A Presidente Dilma sancionou um

projeto que se transformou em lei. Ele dá à dona de casa a condição de profissional.

O pagamento da contribuição da Previdência Social será de apenas 5% do salário

mínimo, o que atualmente são R$33,90, Deputado Rômulo Viegas. Essa lei é muito

interessante. Tempos atrás, perguntávamos a uma dona de casa: “Você trabalha?”.

Ela respondia: “Não”. Quer dizer, não é que ela não trabalhasse; trabalhava muito,

mas não trabalhava fora de casa. Hoje a dona de casa jovem ou mais idosa que

trabalha só em casa responde à pergunta: “Trabalho. Sou dona de casa”. Portanto,

parabenizo os governos municipais, os órgãos estaduais, os sindicatos e todas as

pessoas que realmente incentivaram e divulgaram essa lei. Aliás, Deputado Rogério
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Correia, sinto-me orgulhosa, porque no nosso mandato, como mandato do PT que

representa a mulher mineira -  faço parte da bancada feminina -, temos divulgado em

todos os cantos deste Estado essa nova lei.  Com isso,  milhares de mulheres de

Minas Gerais se inscreveram no INSS. É só discar o 135 para obter as informações e

começar a contribuir. Além de poder se aposentar com 15 anos de contribuição e 60

anos  de  idade,  ela  poderá  ter,  com  1  ano  de  contribuição,  o  direito  garantido  à

licença-maternidade,  ao  auxílio-doença e  a  todos  os  outros  direitos.  Registro  que

Minas Gerais sai na frente com esse projeto, que é da nossa Presidenta Dilma, mas

que beneficia todas as mulheres do País, desde que elas queiram participar. Que esta

Casa,  por  meio  da  TV  Assembleia,  possa  divulgar,  fazer  chegar  a  toda  mulher

mineira, à dona de casa o direito de ser considerada profissional. Obrigada.

Registro de Presença

O Sr. Presidente - Registramos a presença, em Plenário, do Vereador Jovino, da

querida cidade de Nazareno.

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.

ACORDO DE LÍDERES

A totalidade dos membros do Colégio de Líderes deliberam seja prorrogado até o

dia 27/6/2013 o prazo para recebimento de emendas ao 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.

Sala das Reuniões, 6 de junho de 2013.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A Presidência acolhe o acordo e determina seu cumprimento.

Mesa da Assembleia, 6 de junho de 2013.
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Rômulo Viegas, no exercício da Presidência.

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 4.926 a 4.928/2013,

da  Comissão  de  Segurança  Pública,  4.929/2013,  da  Comissão  de  Esporte,

4.930/2013, da Comissão de Segurança Pública, 4.931 a 4.933/2013, da Comissão

de Direitos  Humanos,  4.934/2013,  da Comissão de Segurança Pública,  e 4.935 e

4.936/2013, 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  Defesa  do  Consumidor  -  aprovação,  na  11ª

Reunião Ordinária,  em 4/6/2013, dos Requerimentos nºs 4.794/2013, do Deputado

Almir  Paraca,  e  4.795/2013  da  Deputada  Liza  Prado,  com  a  Emenda  nº  1;  de

Fiscalização Financeira - aprovação, na 17ª Reunião Extraordinária, em 4/6/2013, do

Projeto de Resolução nº 4.077/2013,  da Comissão de Fiscalização Financeira;  de

Direitos  Humanos  -  aprovação,  na  13ª  Reunião  Ordinária,  em  5/6/2013,  do

Requerimento  nº  4.841/2013,  do  Deputado  Celinho  do  Sinttrocel;  de  Cultura  -

aprovação, na 10ª Reunião Ordinária, em 5/6/2013, do Projeto de Lei nº 3.933/2013,

do Deputado Antônio Carlos Arantes, e do Requerimento nº 4.832/2013, do Deputado

Ivair Nogueira; de Esporte - aprovação, na 11ª Reunião Ordinária, em 4/6/2013, dos

Projetos de Lei nºs 136/2011, do Deputado Elismar Prado, e 3.954/2013, do Deputado

Neilando Pimenta, e do Requerimento nº 4.801/2013, do Deputado Cabo Júlio;  do

Trabalho - aprovação, na 11ª Reunião Ordinária, em 5/6/2013, dos Projetos de Lei nºs

445/2011,  do  Deputado  Célio  Moreira,  3.545/2012,  do  Deputado  Antônio  Carlos

Arantes, com a Emenda nº 1, 3.852/2013, do Deputado Rogério Correia, 3.941/2013

com a Emenda nº 1 e 3.979/2013, do Deputado Duilio de Castro, e 3.989/2013, do

Deputado Anselmo José Domingos;  e  de  Educação -  aprovação,  na  10ª  Reunião

Ordinária, em 5/6/2013, do Projeto de Lei nº 3.976/2013, do Governador do Estado, e

do Requerimento nº 4.878/2013, do Deputado Gustavo Valadares (Ciente. Publique-

se.).
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Questão de Ordem

O Deputado  Duarte  Bechir -  Muito  bem,  Sr.  Presidente.  Como as  reuniões  de

trabalho se encerram hoje, queria aproveitar o momento e aqui me dirigir aos seis

Municípios  que  estão  inseridos  no  debate  da  próxima  quarta-feira,  quando,  na

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, com a presença do Secretário Narcio

Rodrigues, discutiremos a estadualização de algumas faculdades do interior,  entre

elas as de Campanha, Passos, Diamantina, Ituiutaba e Divinópolis - são cidades que

estão em nossa região, assim como outras da Região Norte. Estaremos envolvidos

num  debate  muito  importante.  Deixo  aqui  o  convite  para  que  os  Municípios  que

constam dessa relação,  incluindo-se  Carangola,  estejam conosco aqui  na  quarta-

feira, num debate talvez dos mais importantes da nossa Comissão de Educação: a

estadualização de estabelecimentos de ensino. Vejo muita urgência no debate, Sr.

Presidente,  e  daí  a  nossa  participação  nesse  momento.  Estiveram  aqui  ontem

Vereadores e o corpo discente da Universidade de Campanha, ali bem próximo de

Três Corações, Varginha, no Sul de Minas. Vieram pedir brevidade. Para que isso

fosse  possível,  alguns  Deputados  tiveram  de  abrir  mão  de  audiências  públicas

previamente  marcadas  nos  Municípios  onde  estão  localizados  todos  os

estabelecimentos que serão estadualizados, para que agilizássemos a tramitação do

presente  projeto  de  lei.  Portanto,  na  quarta-feira,  estaremos  recebendo  aqui  o

Secretário  de  Ciência  e  Tecnologia  numa  demonstração  da  importância  dessa

matéria, importante projeto do Prof. Anastasia, Governador de Minas, que mais uma

vez  demonstra  seu  compromisso.  Quando  falamos  de  compromisso,  falamos  de

compromisso com a educação, porque alguns desses estabelecimentos, Deputado

Rômulo Viegas, estão em situação financeira difícil, precisam do apoio do Estado. E

esse apoio veio numa hora em que os alunos começam a se preocupar com o futuro

dos  estabelecimentos educacionais.  A estadualização,  portanto,  é necessária,  e  o

momento  é  agora.  A nossa  Comissão  de  Educação  não  está  perdendo  tempo.

Chamamos os  Deputados  autores  dos  requerimentos  anteriores  e  propusemos  a

realização desse debate aqui em Belo Horizonte. Estamos, portanto, referendando o

compromisso deste Deputado e do Presidente de fazermos na quarta-feira, dia 12/6,

um  debate  importante  sobre  o  tema.  Quero  dizer  também  que,  na  segunda-feira
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passada, Dia do Meio Ambiente, estive presente na Secretaria de Estado de Meio

Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável  conversando  com  o  Secretário  Adriano

Magalhães,  pessoa  de  princípios  e  conhecimento,  que  desenvolve  um  trabalho

incontestável  para  o  meio  ambiente.  Entre  as  ações  que  foram  tratadas  e  que

também dizem respeito a V. Exa., está a ativação do Horto Florestal em Andrelândia,

onde V. Exa. desenvolve um trabalho com o Prefeito Samuel - nós temos também um

trabalho  com  o  Vice  Zezé  Godinho.  Foi  assinado  o  convênio  e  serão  liberados

imediatamente R$200.000,00 para os primeiros trabalhos, ou seja, para reerguer o

Horto Florestal e fazer com que voltem as atividades do local, fornecendo-se mudas

para toda aquela região. É um trabalho muito bonito do Secretário Adriano que, claro,

contou  com  o  nosso  apoio  e  de  V.  Exa.  Estivemos  com  ele  em  Andrelândia,

recepcionando os Prefeitos de toda a região. Nós dois juntos fizemos um trabalho

exitoso, dando à Região Sul um ganho muito importante com a reativação do Horto

Florestal  na  cidade de Andrelândia.  Estiveram também presentes  os  Prefeitos  de

Liberdade, de Bom Jardim, de Arantina, de Andrelândia, de São Vicente, ou seja, os

Prefeitos daquele circuito. Comemoramos a reinauguração, o reinício das atividades

do Horto Florestal, Deputado Rômulo, com uma solenidade muito bonita, em que a

Assembleia  marcou  presença  na  pessoa  deste  Deputado,  Vice-Presidente  da

Comissão de Meio Ambiente. Agradeci ao Secretário por ter atendido o pedido de V.

Exa. e o meu, a reinstalação do Horto. Foi um momento importantíssimo para o início

das  comemorações  da  Semana  do  Meio  Ambiente.  Outras  ações  estão  sendo

implementadas.  Acreditamos  que  Minas  Gerais  continuará  sendo  espelho  para  o

Brasil  no tratamento do meio ambiente. Quero pedir  a V.  Exa. o encerramento de

plano da reunião, haja vista que não temos quórum para continuação dos trabalhos.

Aproveito para agradecer ao Vereador Jovino, da cidade de Nazareno, que nos brinda

com  sua  presença,  como  já  anteriormente  relatado  por  V.  Exa.  Muito  obrigado,

Presidente.

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 extraordinária de terça-feira, dia 11, às 20 horas, nos termos do
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edital de convocação, e para a ordinária na mesma data, às 14 horas, com a seguinte

ordem  do  dia:  (-  A  ordem  do  dia  anunciada  será  publicada  na  edição  do  dia

11/6/2013.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 22ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

20/5/2013

Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Durval Ângelo,

Rômulo  Viegas  e  Sargento  Rodrigues,  membros  da  supracitada  Comissão.  Está

presente também o Deputado Cabo Júlio. Havendo número regimental, o Presidente,

Deputado Durval Ângelo,  declara aberta a reunião e, em 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  discutir  o  teor  da

Resolução nº 4.251, de 2013, que trata da regulamentação da jornada de trabalho

dos policiais militares no Estado. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da

reunião para ouvir  os Srs. Cel.  PM Adeli  Silvio Luiz,  na condição de Subchefe do

Estado-Maior da Polícia Militar de Minas Gerais e representante do Cel. PM Márcio

Martins  Santana,  Comandante-Geral  da  Polícia  Militar  de  Minas  Gerais;  Cel.  BM

Ezequiel Silva, Diretor de Assuntos Institucionais do Corpo de Bombeiros Militar de

Minas Gerais, representando o Cel. BM Sílvio Antônio de Oliveira Melo, Comandante-

Geral  dessa  instituição;  Ten.-Cel.  PM  Márcio  Ronaldo  de  Assis,  Presidente  da

Associação dos Oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais;

3º Sgt. PM Walter Carvalho de Souza Fagundes, Presidente da Associação Central

Única  dos  Militares  Estaduais  de  Minas  Gerais;  Subtenente  PM  Luiz  Gonzaga

Ribeiro,  Coordenador  da  Comissão  de  Direitos  e  Cidadania  da  Associação  dos

Praças Policiais  e Bombeiros  Militares  de Minas Gerais,  representando o Cb.  PM

Marco Antônio Bahia Silva,  Presidente dessa associação;  Sub-Ten. PM Raimundo

Nonato Meneses Araujo, Diretor Institucional da Associação de Servidores do Corpo

de Bombeiros e Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, representando o Sgt. BM

Alexandre  Rodrigues,  Presidente  dessa  associação;  Cb.  BM  Álvaro  Rodrigues
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Coelho,  Presidente  do  Centro  Social  dos  Cabos  e  Soldados  da  Polícia  Militar  e

Bombeiros Militares de Minas Gerais; Cel. PM Edvaldo Piccinini Teixeira, Presidente

do Clube dos Oficiais da PMMG, 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 Rogério Correia em que solicita sejam encaminhadas

ao Prefeito Municipal e ao Diretor da cadeia pública de Pompéu, e ao Secretário de

Estado  de  Saúde  e  Defesa  Social  as  notas  taquigráficas  da  21ª  Reunião

Extraordinária desta Comissão, realizada em 16/5/2013, com pedido de providências

para apurar as condições de saúde dos presos daquele estabelecimento, diante dos

relatos de casos de dengue; Durval Ângelo (5) em que solicita sejam encaminhadas

ao  Secretário  de  Saúde  de  Pompéu  as  notas  taquigráficas  da  21ª  Reunião

Extraordinária desta Comissão, realizada em 16/5/2013, com pedido de providências

para apurar as denúncias de maus-tratos aos presos daquele estabelecimento; seja

realizada  visita  desta  Comissão  à  APAC  e  à  Cadeia  Pública  de  Manhuaçu  para

averiguar as condições de execução penal nesses estabelecimentos; seja realizado

debate  público  para  discutir  o  Projeto  de  Lei  nº  4.330/2004,  que dispõe sobre  o

contrato  de  prestação  de  serviço  a  terceiros  e  as  relações  de  trabalho  dele

decorrentes,  em  tramitação  na  Câmara  dos  Deputados;  seja  realizada  reunião

conjunta desta Comissão com a Comissão de de Educação para discutir a política de

atendimento  às  crianças  com  altas  habilidades/superdotação  no  Estado;  seja

encaminhada às autoridades estaduais cópia do relatório de visita desta Comissão ao

Comando-Geral  da  PMMG.  É  aprovado  o  relatório  da  visita  realizada,  no  dia

14/5/2013, ao Comando- Geral PMMG, o qual segue publicado após as assinaturas.

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, 20 de maio de 2013.

Durval Ângelo, Presidente.

RELATÓRIO DE VISITA

Comissão de Direitos Humanos

Local visitado: Comando-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais

Apresentação

A requerimento do Deputado Sargento Rodrigues, a Comissão de Direitos Humanos

visitou,  em  14/5/2013,  o  gabinete  do  Comando-Geral  da  Polícia  Militar  de  Minas

Gerais,  na Cidade Administrativa, em Belo Horizonte,  com a finalidade de discutir

denúncias  de  violação  dos  direitos  humanos,  abuso  de  autoridade  e  invasão  de

privacidade no âmbito da corporação.

Participaram  da  visita  os  Deputados  Durval  Ângelo,  Presidente  da  Comissão,

Sargento  Rodrigues  e  Cabo  Júlio.  Os  parlamentares  foram  recebidos  pelo

Comandante-Geral da Polícia Militar,  Cel.  Márcio Martins Sant’ana,  pelo Chefe do

Estado  Maior  da  Polícia  Militar,  Cel.  Divino  Pereira  de  Brito,  bem  como  pelos

seguintes  membros da corporação:  Cel.  Bianchini,  Cel.  Adelson,  Ten.-Cel.  Willian,

Ten.-Cel. Alberto Luís, Cap. Lázaro, Cap. Pinheiro, Cap. Leila e Cap. Fabíola.

Relato

Regimentalmente,  a  visita  teve  por  finalidade  discutir  os  fatos  e  as  denúncias

apresentados na 3ª Reunião Ordinária desta Comissão, realizada em 20/3/2013, que

teve por objetivo obter esclarecimentos sobre abuso de autoridade, excesso de poder,

invasão  de  privacidade  e  violação  de  direitos  no  âmbito  da  PMMG.  Na  aludida

reunião, as discussões se concentraram em dois casos que apresentam indícios de

abuso de poder:  um envolvendo adultério, e outro, uma licença médica de policial

militar.

Inicialmente, o Presidente de Comissão buscou pautar a reunião em três aspectos

fundamentais  da atuação da PMMG que,  na  sua visão,  são temas ou elementos

impactantes recorrentes das reuniões e visitas da Comissão de Direitos Humanos. O

primeiro ponto, segundo o Deputado, se refere à necessidade de pactuação de uma

agenda positiva de relacionamento entre a ALMG e a Polícia Militar que permita à

primeira  exercer  suas  atividades  com  a  presença  em  audiências  públicas  de
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membros da PMMG convidados pela Comissão, sem a necessidade de convocação

obrigatória  de  policiais.  Os  objetivos  seriam  evitar  desgastes  desnecessários  no

relacionamento entre o Parlamento e a Polícia Militar, bem como proporcionar fluidez

aos trabalhos da Comissão.

O  segundo  ponto  expressado  foi  a  questão  das  recorrentes  denúncias  de

irregularidades na atuação da PMMG em execuções de ordens de reintegração de

posse em situações de conflitos de terra rurais e urbanos. O Presidente da Comissão

enfatizou que a Polícia Militar, a partir  de experiências que remontam ao Governo

Itamar Franco, possui um caderno que direciona as ações policiais nesses casos e

que há uma lei estadual que regula o processo. Citou como exemplos de abusos na

atuação da PMMG casos de reintegrações de posse realizadas em Rio Pardo de

Minas e em Uberlândia. O Deputado alertou que a atuação da PMMG nesses casos

foi irregular em relação aos entendimentos jurídicos dominantes sobre temas como

direito  à  moradia,  função  social  da  propriedade  e  reforma  agrária,  e  citou  como

medidas exemplares a resolução do Conselho Nacional do Ministério Público sobre o

assunto, recente decisão judicial sobre a ocupação das “Torres Gêmeas”, em Belo

Horizonte, e mesmo o Caderno de Diretrizes da própria PMMG, que regula a atuação

da Polícia Militar em casos envolvendo ocupações de imóveis urbanos e rurais.

O terceiro item destacado foram as denúncias de que a PMMG tem se exacerbado

no  uso  do  seu  poder  normativo,  emitindo  atos  administrativos,  tais  como

memorandos,  circulares  e  resoluções  que  extrapolam  a  competência  do  órgão,

muitas  vezes  ferindo  o  princípio  da  legalidade  e  a  própria  Constituição  Federal.

Lembrou ainda o Deputado que atos normativos irregulares dessa natureza podem

ser sustados pela ALMG.

O Deputado  Sargento Rodrigues  enfatizou  a importância  do  problema dos atos

administrativos da PMMG que extrapolam a competência do órgão, lembrando que a

necessária disciplina de uma organização militar não pode justificar a elaboração de

atos  normativos  contrários  à  Constituição  Federal  e  ao  Estado  Democrático  de

Direito. Comunicou ainda estar de posse de mais de 50 atos administrativos emitidos

por diversos Comandantes da PMMG que exemplificavam o uso abusivo do poder

regulamentar. Citou como exemplos de normas equivocadas da PMMG alguns atos
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administrativos que determinam penas para os policiais e a norma que dispõe sobre

licenças médicas, que obriga o policial licenciado a informar onde estará durante todo

o tempo de afastamento do serviço. O Deputado salientou que o local informado é

abusivamente vistoriado por outros policiais, por meio da prática denominada “visita

tranquilizadora”, muitas vezes em horários impróprios.

O  Deputado  Sargento  Rodrigues  salientou  que  o  regime  democrático  impõe  à

PMMG a renovação  de  suas  práticas  internas  de gestão,  e  citou  como exemplo

positivo  nesse sentido  a  regulamentação da jornada  de trabalho  de 40 horas  do

policial militar, objeto de projeto de lei de sua autoria em tramitação na ALMG, bem

como de recém-aprovada resolução do Comando-Geral da PMMG.

O Deputado Cabo Júlio registrou o grande impacto que o estabelecimento da carga

horária de 40 horas terá sobre a tropa da PMMG. Além disso, o Deputado salientou

que a prevenção às violações de direitos humanos no contexto interno da PMMG é

dificultada pela grande dimensão de corporação, o que impede, muitas vezes, que as

denúncias  de violação sejam conhecidas pelas  instâncias superiores. O Deputado

também criticou as normas da PMMG que dispõem sobre licença médica.

Além disso, o deputado Cabo Júlio cobrou providências em face de uma denúncia

de que em um treinamento recente da PMMG denominado Operação de Controle de

Distúrbios -  OCD -  teriam ocorrido excessos causadores de explosão nas mãos de

dois policiais e da internação de outro em um centro de tratamento intensivo -  CTI.

Por  fim, o Deputado Cabo Júlio defendeu a necessidade de maior empenho da

corporação na proteção de policiais que eventualmente são submetidos a ingerências

políticas devido ao exercício de sua função, especialmente em Municípios do interior

do Estado.

Em  seguida,  o  Comandante-Geral  passou  a  responder  aos  questionamentos

formulados  pelos  parlamentares.  O  Cel.  Márcio  Martins  Sant’ana  registrou  a

crescente parceria entre a corporação e a ALMG. Segundo ele, a PMMG está em

grande processo de mudança,  torna-se cada vez mais  aberta  à sociedade e tem

como norte o respeito aos direitos humanos. Disse também que a PMMG é, muitas

vezes, chamada a intervir  em problemas que não são de segurança pública, mas

decorrem de questões sociais. Segundo ele, “a Polícia Militar não distribui terra, não
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distribui casas, mas, quando demandada, deve distribuir dignidade”.

Para o Cel. Sant’ana, a Polícia Militar atende um Estado de grandes dimensões e

possui uma enorme capilaridade, já que a corporação está presente em todos os

Municípios do Estado e em mais de 200 distritos. Além disso, atende a um número

imenso de chamados: foram mais de um milhão de ocorrências registradas em um

ano e mais de 20 mil armas apreendidas. Segundo o Comandante, devido a essa

realidade,  os  ajustes  necessários  à  PMMG  estão  sendo  realizados  de  forma

gradativa.  Ele  frisou  que  as  denúncias  de  violações  de  direitos  de  policiais  que

chegam à Comissão de Direitos Humanos causam desconforto e constrangimento,

mas  são  situações  pontuais  em  relação  ao  grande  número  de  atendimentos

adequados.

Quanto ao tema “reintegração de posse”, o Cel. Sant’ana salientou que a Polícia

Militar -  e ele próprio -  mantém um contato estreito com representantes do Ministério

Público de Conflitos Agrários (na pessoa do Procurador Afonso Henrique de Miranda),

e do MST, com líderes dos movimentos em defesa da moradia, com a Procuradoria

do Estado e com outras instâncias envolvidas no processo de reintegração de posse.

Para  o  Coronel,  problemas  nessa  área  também  são  pontuais  e  devem  ser

considerados  em  um  contexto  específico.  Ele  destacou,  ilustrativamente,  que  no

Triângulo  Mineiro  os  policiais  militares  têm  relacionamento  estreito  com  os

assentamentos e são solicitados até para a resolução de conflitos entre os próprios

assentados. O Coronel também registrou que o Estado de Minas Gerais passou a

adotar uma política mais ampla de prevenção a irregularidades em reintegrações de

posse e que sua operacionalização passa agora a ser planejada em um comitê com a

participação, além do Comando da PMMG, de representantes de órgãos envolvidos

em questões de conflitos fundiários.

Com  relação  aos  atos  normativos  que  regulamentam  a  fiscalização  da  licença

médica, o Cel. Sant’ana destacou que o intuito é evitar que alguns policiais obtenham

licenças de forma antiética e continuem exercendo outras atividades, como frequentar

a faculdade ou trabalhos extras. Para ele, o excesso de licenças sem lastro impacta a

prestação do serviço de segurança pública para a população.

Por  fim,  o  Comandante-Geral  da  PMMG  destacou  os  avanços  conquistados
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recentemente pelos policiais com relação à jornada de trabalho. Explicou ainda que o

controle da carga horária será feito por meio de um sistema informatizado, com um

mecanismo central  de controle,  baseado em dois servidores que serão adquiridos

mediante  licitação  especificamente  para  essa  finalidade.  O  Comandante-Geral

garantiu que não haverá o risco de os comandos regionais da PMMG desrespeitarem

a norma, uma vez que todo o controle das jornadas de trabalho será informatizado.

O Presidente da Comissão, ao final dos debates, reforçou a importância da PMMG

tomar medidas preventivas em face de violações dos direitos humanos no âmbito

interno  da  corporação,  e  lembrou  que  os  debates  ocorridos  na  ALMG  no  dia

20/3/2013 revelaram situações muito constrangedoras, tendo em vista que a atuação

da  PMMG  avançou  sobre  condutas  atípicas,  ensejando  inapropriadamente  a

discussão pública e televisionada de um caso de adultério. No caso, a PMMG abriu

sindicância contra o policial Valdinei Damião da Rocha, que está sendo investigado

por  ter  tido relacionamento  extraconjugal  com a  esposa de um civil.  O Deputado

Sargento Rodrigues salientou ainda que, além de ilegal, a abertura da sindicância em

questão não foi coerente com a prática da PMMG, a exemplo de uma denúncia de

caso de ato sexual extraconjugal entre um Major e uma Cabo dentro do 31º Batalhão

da  PMMG,  flagrado  pelo  marido  da  policial.  Nesse  caso,  segundo  o  Deputado,

caberia uma sindicância e um Inquérito Policial Militar, não em função do adultério,

mas tendo em vista a prática sexual dentro do ambiente de trabalho e no horário de

serviço. Todavia, nenhuma medida administrativa foi adotada pela PMMG.

Em  razão  das  informações  obtidas,  a  Comissão  formulou  solicitação  ao

Comandante-Geral para que avoque a sindicância contra o policial Valdinei Damião

da Rocha.

Conclusão

Cumprida  a  finalidade  da  visita,  o  Deputado  Sargento  Rodrigues  e  os  demais

membros  da  Comissão  entregaram oficialmente  ao  Comandante-Geral  da  PMMG

uma coletânea  de  mais  de  50  atos  administrativos  da  PMMG  que,  na  visão  do

Deputado, apresentam vícios de inconstitucionalidade.

Sala das Comissões, 20 de maio de 2013.

Durval Ângelo, Presidente - Sargento Rodrigues - Cabo Júlio.
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ATA DA 17ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 4/6/2013

Às 14h48min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Romel Anízio,

Ulysses  Gomes,  Sebastião  Costa  e  Gustavo  Valadares  (substituindo  o  Deputado

Jayro  Lessa,  por  indicação  da  Liderança  do  BTR),  membros  da  supracitada

Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Romel  Anízio,

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. Suspende-se a

reunião. Às 16h40min, são reabertos os trabalhos com a presença dos Deputados

Adalclever Lopes, Lafayette de Andrada, Romel Anízio e Carlos Mosconi (substituindo

o Deputado Zé Maia, por indicação da Liderança do BTR). 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”  de  30/5/2013:  ofícios  dos  Srs.  Antonio  José

Gonçalves Henriques,  Diretor  Executivo do Fundo Nacional  de Assistência Social;

Marx  Fernandes dos Santos,  Gerente  Regional  da  CEF;  e Paulo  Sérgio  Bomfim,

Diretor do Departamento de Gestão Interna do Ministério da Integração Nacional. O

Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais designou

os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 752/2011 (Deputado Jayro Lessa),

2.748/2011  e  3.455/2012  (Deputado  Zé Maia),  2.378/2011,  3.122  e  3.623/2012  e

4.038/2013  (Deputado  Romel  Anízio),  3.367/2012  (Deputado  Ulysses  Gomes),

768/2011,  4.037  e  4.039/2013  (Deputado  Lafayette  de  Andrada),  2.331/2011

(Deputado Adalclever Lopes) e 3.095/2012 (Deputado João Vítor Xavier), no 1º turno;

e Mensagem nº 451/2013 (Deputado Lafayette de Andrada). 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

3.316/2012,  3.968  e  4.041/2013  são  retirados  da  pauta  por  determinação  do

Presidente, por não cumprirem pressupostos regimentais. Após discussão e votação,

são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela ratificação, apresentando-se

projetos de resolução para tal, dos Convênios ICMS nºs 17, 18, 22 e 29, firmados no
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âmbito do Confaz e encaminhados pelas Mensagens nºs 440/2013 (relator: Deputado

Carlos  Mosconi,  em virtude de  redistribuição);  441  e  442/2013 (relator:  Deputado

Lafayette de Andrada, em virtude de redistribuição) e 443/2013 (relator:  Deputado

Romel Anízio). Na fase de discussão do parecer em que o relator, Deputado Lafayette

de Andrada, conclui pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.983/2013 na

forma  do  vencido  no  1º  turno,  é  apresentada  a  Proposta  de  Emenda  nº  1,  do

Deputado Sargento  Rodrigues.  Após  discussão  e  votação,  é  aprovado  o  parecer,

salvo proposta de emenda. Submetida a votação, é rejeitada a Proposta de Emenda

nº 1. 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 4.077/2013,  que

recebeu 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, 5 de junho de 2013.

Luiz Henrique, Presidente - Romel Anízio.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.028/2013

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Relatório

De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Protetora dos Animais, com sede

no Município de Tupaciguara.

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 4.028/2013 pretende declarar de utilidade pública a Associação
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Protetora dos Animais, com sede no Município de Tupaciguara, pessoa jurídica de

direito privado, sem fins lucrativos, de caráter social e ambientalista, que tem como

escopo proporcionar harmonia na relação entre homens e animais.

Na  consecução  de  seu  propósito,  a  instituição  luta  pela  proteção  dos  animais;

realiza atividades educativas para a conscientização da comunidade sobre a posse

responsável  de  animais  domésticos;  difunde  conhecimentos  técnicos  e  científicos

sobre temas relacionados a sua causa; presta assistência aos proprietários de baixa

renda; divulga a legislação de proteção animal.

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 desenvolvido no Município de Tupaciguara pela

referida entidade em defesa dos animais, consideramos meritória a iniciativa de lhe

outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.028/2013, em turno

único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 6 de junho de 2013.

Sávio Souza Cruz, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.045/2013

Comissão de Direitos Humanos

Relatório

De autoria da Deputada Maria Tereza Lara, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública o Centro de Apoio à Mulher -  Ceam - , com sede

no Município de Betim.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.045/2013 pretende declarar de utilidade pública o Centro de
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Apoio à Mulher -  Ceam - , com sede no Município de Betim, pessoa jurídica de direito

privado,  sem  fins  lucrativos,  que  tem  como  escopo  acolher  mulheres  vítimas  de

violência doméstica e urbana, oferecendo-lhes assistência psicossocial.

Com esse propósito, a instituição combate a fome e a pobreza; luta por moradia

digna; desenvolve atividades culturais e desportivas; zela pela proteção dos direitos

humanos no atendimento a crianças, adolescentes, adultos, idosos e pessoas com

deficiência;  oferece  oficinas  de  artesanato  e  cursos  de  alfabetização  e

profissionalizantes; incentiva a inserção de jovens e adultos no mercado de trabalho;

orienta sobre  a preservação do meio  ambiente;  defende a  proteção da saúde da

família, da maternidade, da infância e da velhice; realiza campanhas de incentivo ao

aleitamento materno e de combate a doenças transmissíveis e infectocontagiosas.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  desenvolvido  pelo  Ceam  em  defesa  da

população  carente  de  Betim,  especialmente  das  mulheres  em  condições  de

vulnerabilidade,  consideramos  meritória  a  iniciativa  de  lhe  outorgar  o  título  de

utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.045/2013, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 6 de junho de 2013.

Rômulo Viegas, relator.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 6/6/2013, a seguinte comunicação:

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva em que notifica o falecimento do Sr. Dílson José

de Resende, ocorrido em 5/6/2013, nesta Capital. (- 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 o Sr.  José Reginaldo  Inácio pelo  lançamento dos livros

"Saúde do Trabalhador - Desafios para a Seguridade Social e Movimento Sindical" e



541
____________________________________________________________________________

"Sindicalismo e Ética - (Re)ação, Sanidade e Trabalho" (Requerimento nº 4.605/2013,

do Deputado Celinho do Sinttrocel);

de  congratulações  com  os  contabilistas  pela  passagem  do  Dia  do  Contabilista

(Requerimento nº 4.625/2013, da Deputada Liza Prado);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Lagoa  Grande  pelos  21  anos  de

emancipação desse Município (Requerimento nº 4.628/2013, do Deputado Bosco);

de  congratulações  com  o  Sr.  Pietro  Sportelli,  Presidente  da  Aethra  Sistemas

Automotivos,  por  ter  sido  agraciado  com  o  título  de  Industrial  do  Ano  de  2013,

conferido  pela  Fiemg  por  ocasião  das  comemorações  do  Dia  da  Indústria

(Requerimento nº 4.629/2013, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a comunidade de Formiga pelo aniversário desse Município

(Requerimento nº 4.632/2013, do Deputado Ivair Nogueira);

de congratulações com a comunidade de Resende Costa pelo aniversário desse

Município (Requerimento nº 4.633/2013, do Deputado Ivair Nogueira);

de congratulações com o Sr.  Olavo Machado Júnior,  Presidente da Fiemg, pela

passagem do Dia da Indústria  (Requerimento nº  4.637/2013,  do Deputado Duarte

Bechir);

de  congratulações  com  a  nova  diretoria  da  Associação  dos  Aposentados  e

Pensionistas de Timóteo por sua posse (Requerimento nº 4.708/2013, do Deputado

Celinho do Sinttrocel);

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  (Requerimento  nº  4.709/2013,  do

Deputado Cabo Júlio);

de  repúdio  (a  ser  encaminhada  aos  Deputados  Federais  e  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  (Requerimento  nº  4.726/2013,  da

Comissão de Participação Popular);
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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  (Requerimento  nº  4.729/2013,  do  Deputado

Celinho do Sinttrocel);

de aplauso ao Sr. Rodrigo Otávio Andrade pelos serviços prestados na Polícia Civil

como Investigador  de  Polícia (Requerimento nº  4.783/2013,  do Deputado Fabiano

Tolentino);

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 (Requerimento nº 4.784/2013, da Deputada Liza Prado);

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 (Requerimento nº 4.785/2013, do Deputado Sávio Souza Cruz);

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 (Requerimento nº 4.790/2013, do Deputado

Sargento Rodrigues);

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 (Requerimento nº

4.791/2013, do Deputado Cabo Júlio);

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 (Requerimento nº 4.796/2013, do Deputado Cabo Júlio);

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

(Requerimento nº 4.797/2013, do Deputado Cabo Júlio);

de  aplauso  ao  Sr.  Paulo  Henrique  Pentagna  Guimarães,  Presidente  do  Banco
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Bonsucesso,  pela  atuação da instituição na tentativa  de  extorsão contra  o  Banco

perpetrada  por  funcionários  ligados  ao  Procon  da  Paraíba  (Requerimento  nº

4.800/2013, do Deputado Sávio Souza Cruz);

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  (Requerimento  nº  4.813/2013,  da

Comissão de Segurança Pública).

de aplauso aos policiais militares lotados no 13º Batalhão de Polícia Militar  que

participaram da 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  (Requerimento  nº  4.815/2013,  da

Comissão de Segurança Pública);

de  aplauso  aos  policiais  civis  lotados  na  Divisão  Especializada  de  Operações

Especiais da Polícia Civil 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

(Requerimento nº 4.816/2013, da Comissão de Segurança Pública);

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

(Requerimento nº 4.866/2013, da Comissão de Segurança Pública);

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 (Requerimento  nº  4.868/2013,  da

Comissão de Segurança Pública);

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 (Requerimento nº

4.869/2013, da Comissão de Segurança Pública);

de aplauso aos policiais civis lotados no Departamento de Investigação 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
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de integrantes de uma quadrilha que traficava drogas na Vila São Paulo, em Belo

Horizonte (Requerimento nº 4.870/2013, da Comissão de Segurança Pública).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 11 DE JUNHO DE 2013

ATAS

ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 5/6/2013

Presidência dos Deputados José Henrique, Rômulo Viegas e Doutor Wilson Batista e

da Deputada Liza Prado

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª

Fase:  Suspensão  e  reabertura  da  reunião  -  Discussão  e  Votação  de  Pareceres:

Pareceres de Redação Final do Projeto de Lei Complementar nº 34/2013 e do Projeto

de Lei nº 3.843/2013; aprovação - 2ª Fase: Discussão e Votação de Proposições:

Prosseguimento  da  discussão,  em  2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  3.685/2013;

suspensão e reabertura da reunião; discurso do Deputado Carlos Henrique; questões

de ordem; chamada para recomposição de quórum; existência de número regimental

para a continuação dos trabalhos; discurso do Deputado Ulysses Gomes; registro de

presença; discursos dos Deputados Bonifácio Mourão, Rogério Correia e Cabo Júlio;

questão de ordem; chamada para recomposição de quórum; existência de número

regimental para a continuação dos trabalhos; apresentação das Emendas nºs 1 a 3;

encerramento  da  discussão;  discursos  dos  Deputados  Vanderlei  Miranda  e  Cabo

Júlio;votação do projeto, salvo emendas; aprovação na forma do vencido em 1º turno;

verificação de votação; ratificação da aprovação; votação da Emenda nº 1; rejeição;

verificação de votação; ratificação da rejeição; votação da Emenda nº 2; aprovação;

verificação de votação; ratificação da aprovação; solicitação do Deputado Vanderlei

Miranda;  leitura  e  votação  da  Emenda  nº  3;  rejeição;  verificação  de  votação;

ratificação  da  rejeição;  declarações  de  voto;  prorrogação  da  reunião;  registro  de

presença; declarações de voto - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

José Henrique - Dilzon Melo - Alencar da Silveira Jr. - Adalclever Lopes - Ana Maria

Resende  -  André  Quintão  -  Anselmo  José  Domingos  -  Antônio  Carlos  Arantes  -

Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Braulio Braz - Cabo Júlio -
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Carlos  Henrique -  Carlos  Pimenta -  Celinho do Sinttrocel -  Célio  Moreira -  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  -  Gustavo  Perrella  -  Gustavo  Valadares  -  Hélio  Gomes  -  Inácio

Franco - João Leite - João Vítor Xavier - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada -

Leonardo Moreira -  Liza  Prado -  Luiz Henrique -  Luiz  Humberto  Carneiro  -  Luzia

Ferreira -  Maria Tereza Lara -  Mário Henrique Caixa  -  Marques Abreu -  Neilando

Pimenta - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rogério Correia - Romel Anízio - Rômulo

Viegas - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Tenente Lúcio -

Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Zé Maia.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Às 9h9min, a lista de comparecimento

registra a existência de número regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção

de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra,

o 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)

1ª Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai passar à

2ª Parte da reunião, em sua 1ª Fase, com a discussão e a votação de pareceres e de

requerimentos.

Suspensão da Reunião

O Sr.  Presidente  -  A Presidência  vai  suspender  a  reunião  por  5  minutos  para

entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na

pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.

Discussão e Votação de Pareceres
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- A seguir, são submetidos a discussão e votação e aprovados, cada um por sua

vez, os Pareceres de Redação Final do Projeto de Lei Complementar nº 34/2013 e do

Projeto de Lei nº 3.843/2013 (- À sanção.).

2ª Fase

O Sr. Presidente -  Esgotada a matéria destinada a esta fase, a Presidência vai

passar à 2ª Fase da Ordem do Dia, com a discussão e votação da matéria constante

na pauta.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Prosseguimento da discussão, em 2º turno, do 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.  As  Comissões  de  Combate  ao  Crack  e  de  Esporte  opinam  pela

aprovação do projeto na forma do vencido em 1º turno. Continua em discussão o

projeto.

Suspensão da Reunião

O Sr.  Presidente -  A Presidência  vai  suspender  a reunião  por  20  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.  Com  a  palavra,  para

discutir o projeto, o Deputado Carlos Henrique.

O Deputado Carlos Henrique* - Srs. Deputados, na verdade vamos dar sequência

ao debate que se originou nesta Casa sobre a venda de bebidas nos estádios no

período da Copa do Mundo, que será realizada também em Belo Horizonte. Ontem

alguns Deputados não compreenderam principalmente a postura daqueles que se

opõem à  venda  de bebidas  nos  estádios,  não compreenderam  a  postura  política

desses Deputados. Compreenderam a postura religiosa, compreenderam a postura

daqueles  que  professam  sua  fé,  como  a  dos  pastores,  dos  evangélicos  e  dos

católicos inclusive. Ora é muito fácil a compreensão da posição dos Deputados que

se opõem a esse artigo que permite a bebida nos estádios.

Defendemos  naturalmente  aquelas  pessoas  -  grande  parte  da  sociedade  -  que
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também são contra a venda de bebidas nos estádios. Pessoas que, de alguma forma,

foram  vítimas  de  violência  nos  estádios.  Pessoas  que,  de  alguma  forma,  se

submeteram, assim como sua família, ao risco de violência nos estádios. Pessoas

que consumiram bebidas alcoólicas nos estádios e, no seu retorno para casa, foram

vítimas de acidentes  de  trânsito  porque dirigiam seu veículo  alcoolizadas.  É uma

incoerência  muito  grande  aprovarmos  o  consumo do  álcool  nos  estádios,  para  o

cidadão que faz uso da bebida ir para casa dirigindo seu veículo, cair na Lei Seca e

ter seu veículo e sua carteira apreendidos. Ele será um instrumento da violência,

colocando em risco a vida de outras pessoas e não somente a sua.

Esse é um debate importante para nós. A decisão do ex-Presidente Lula, ao ceder a

esse acordo, detona a soberania do País. Simplesmente a entregamos a um órgão

que realiza eventos no mundo inteiro, atropela e passa por cima da legislação do

nosso país. Alguém pode questionar: “Deputado Carlos Henrique, é só uma questão

menor, pois é a liberação do álcool apenas no mês dos jogos da Copa”. Ora, não é

uma questão somente de liberar a bebida nos jogos da Copa. O mal maior é o País

fazer  pouco caso de suas leis.  O mal maior é criar  uma legislação “ad hoc” para

atender  aos interesses de entidades e “lobbies”  privados.  Esse é o mal maior.  O

Brasil  abdica  de sua postura de  nação.  O Brasil  abdica das legislações vigentes;

atropelam-se leis municipais, leis estaduais, leis federais. Essa é a nossa postura. Eu,

particularmente, fui eleito por 36 mil pessoas e, se perguntar sobre essa questão a

essas pessoas que acreditaram no meu trabalho, que me disseram que eu seria a

voz delas aqui, no Parlamento, teria unanimidade na resposta: “Deputado, nós não

queremos que o senhor ajude a aprovar uma legislação como essa, ainda que seja

num período curto”. Ora, senhoras e senhores, temos responsabilidades aqui. Ainda

que tenha sido uma decisão tomada na esfera federal,  temos o poder de legislar,

somos agentes que elaboram leis, que fiscalizam atos do Executivo.

O poder  do  País  é  dividido  entre  Municípios,  Estados e  União,  que legislam, e

estamos aqui exercendo o nosso direito e obrigação de legislar sobre uma questão

que é de interesse de grande parte da população brasileira.  Estamos vivendo, no

Brasil,  um  momento  de  permissividade  de  práticas  absurdas,  que  confrontam

diretamente os interesses da família brasileira. E estamos aqui para defender esses



549
____________________________________________________________________________

interesses.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. (em aparte)* - Entendo que temos hoje uma

discussão diferenciada. Estamos preocupados com a segurança dentro do campo. A

Copa do Mundo é um espetáculo à parte. Quem vive o futebol sabe disso. As famílias

com  poder  aquisitivo  estarão  na  Copa.  V.  Exa.  fala  das  36  mil  pessoas  que  o

acompanham, e tenho certeza de que elas são contra o álcool, como fui no primeiro

projeto que apresentei a esta Casa, mas, certamente, elas não são contra os jogos da

Copa do Mundo aqui.

O Deputado Carlos Henrique* - De forma alguma.

O  Deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.  (em  aparte)*  -  Entendemos  que  estamos

aprovando aqui - e aí peço a V. Exa. para pensar a respeito disso - a bebida no

estádio porque essa foi uma exigência da Fifa e um acordo feito com o patrocinador.

Quem fala que não tem pode mostrar.  A partir  do momento em que foi feita essa

exigência, esta Casa passou a ter de aprovar esse projeto dos jogos com cerveja na

Copa do Mundo - e ressalto que não sou dono de fábrica de cervejas, ainda mais de

fábrica de cerveja americana - e aprovar outro projeto, em caráter de urgência, nos

próximos 15 dias, proibindo a venda de cerveja nos locais em que estarão os telões.

Ora, pior do que a venda de cerveja nos estádios será a venda de cerveja na Praça

Sete, onde estará um telão e um povão.  Todos estarão bebendo e comendo nas

barraquinhas, saindo de lá e brigando. Aí, sim, Deputado. Temos que proibir a venda

de  cerveja  no  entorno,  onde  estão  as  concentrações  e  os  telões.  Atualmente,  já

vemos propagandas nas televisões: “Assista aos jogos da Copa do Mundo no telão

instalado em tal lugar”.

V.  Exa.  tem  de  colocar  na  cabeça  que  teremos  um  espetáculo  à  parte  a  ser

apresentado em Belo Horizonte, e deixaram bem claro que, se houver cerveja, haverá

Copa, caso contrário, não haverá. Então, estamos aprovando aqui a realização dos

jogos da Copa em Belo Horizonte. Gostaria que esta Casa discutisse a venda de

cerveja em todo o entorno, onde haverá os telões. Logo após a Copa do Mundo,

poderemos fazer uma grande discussão. Muito obrigado.

O Deputado Carlos Henrique* - Nós nos submetemos à nossa consciência. A minha

consciência tem nome e é o nome de 36 mil pessoas. E ela não me permite dormir
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em  paz  se  for  um  dos  agentes  a  promover  a  insegurança  nos  estádios,  a

intranquilidade do pai de família que quer levar seus filhos e esposa ao estádio com a

certeza de que não colocará, de forma alguma, sua família em risco lá dentro e no

trajeto de volta para casa. Minha consciência me obriga a pensar dessa forma.

O Deputado Cabo Júlio  (em aparte)*  -  Obrigado, Deputado.  Gostaria que meus

colegas entendessem a incoerência desse projeto. Primeiro, não estamos inventando

a roda. Hoje já é proibido bebida em estádio. Tirar isso por quê? Vamos dizer que

bebida e violência não têm relação? A relação entre bebida e violência é apenas no

trânsito? Onde estamos? Em Madri, onde o transporte público funciona? Qual é a

incoerência? O transporte público no Brasil não funciona. Estamos dizendo para o

cidadão o seguinte: você pode ir  para o estádio, pode beber,  que eu vou ficar te

esperando na esquina para te prender na Lei Seca. Pelo amor de Deus, não estamos

preocupados com a saúde de ninguém, não estamos preocupados com a violência

nos estádios: a nossa preocupação é financeira. A questão aqui é a Budweiser, a

Brahma, a Antarctica, que vão deixar de investir milhões e bilhões. Essa é a verdade.

Não interessa quantas pessoas vão morrer a caminho do estádio ou quantas pessoas

vão brigar lá dentro. Não é essa a preocupação. A ideia é a seguinte: se morrer gente,

não importa, entrando dinheiro!

O Deputado Carlos Henrique* - Dinheiro é o que importa.

O Deputado Cabo Júlio (em aparte)* - Essa é a grande mensagem. Não estamos

inventando a roda -  bebida já  é proibido -;  estamos apenas suprimindo.  Estamos

dizendo para o mundo o seguinte: esqueçam tudo aquilo que pensamos, tudo que já

é  realidade  neste  país,  tudo  que  já  é  realidade  no  Mineirão;  esqueçam  o  que

dissemos,  o  que  achamos,  os  nossos  argumentos  contra  a  bebida  nos  estádios

durante a Copa,  pois,  enquanto  vocês estiverem esquecendo,  vamos obter  muito

dinheiro.

Gostaria que aquelas pessoas que acham que não existe uma relação visitassem

as pessoas que perdem entes queridos nessa combinação entre violência e álcool.

Não é pecado querer que entrem divisas para o País, mas temos que ter no mínimo

coerência.  Esse  projeto  que  permite  a  volta  da  bebida  é  no  mínimo  uma

excrescência.
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O  Deputado  Carlos  Henrique*  -  É  verdade,  Deputado  Cabo  Júlio.  Quando  o

governo  federal,  que  meu partido  apoia,  diz  que  transfere  a  responsabilidade da

segurança dos eventos para os Estados, ele coloca o seguinte: passo a batata quente

para os Governadores; resolvam o problema da segurança pública; aumentem o seu

contingente já deficiente de policiais.

Deputado  Cabo  Júlio,  V.  Exa.,  que  é  policial  atuante,  assim  como o  Deputado

Sargento Rodrigues, que está aqui também, faça uma enquete com a Polícia Militar.

Veja  se  a  Polícia  Militar  aprova  a  venda  de  bebidas  nos  estádios.  Que  tipo  de

experiência eles têm em relação a isso? Quantas detenções já fizeram por conta de

pessoas  embriagadas  que  cometeram  todo  tipo  de  violência  dentro  e  fora  dos

estádios?

O Deputado  Vanderlei  Miranda  (em  aparte)*  -  Nobre  colega e  companheiro  de

Bloco Deputado Carlos Henrique, essa discussão começou ontem e quero crer que

vai se estender agora pela manhã. Precisamos deixar muito claro, Deputado Carlos

Henrique - e V. Exa. está fazendo isso com muita competência -, que eu, V. Exa., os

membros do Bloco que hoje atuam nesta Casa, que são o PMDB, o PT, o PCdoB e,

de forma mais informal, o PRB de V. Exa., não somos contra a realização dos jogos

tanto da Copa das Confederações quanto da Copa do Mundo em Minas Gerais.

Precisamos  deixar  isso  muito  claro  para  a  população  que  agora  está

acompanhando este debate, esta discussão. É o que precisamos fazer nesta Casa,

ou  seja,  discutir  os  projetos  que  aqui  chegam,  e  não simplesmente,  como diz  o

Deputado Sávio Souza Cruz, Líder de nosso Bloco, homologar projetos. É importante

discutir os projetos e conscientizar a população, Deputado Carlos Henrique, de que

não somos contra a realização dos jogos tanto da Copa das Confederações quanto

da  Copa  do Mundo  em  Minas  Gerais,  como querem  alguns  que  aqui  vieram ao

microfone nos imputar essa responsabilidade, faltando com a verdade. Estão dizendo

que estamos querendo acabar com os jogos da Copa das Confederações e da Copa

do Mundo em Minas Gerais. Não é nada disso.

Aliás, Deputado Carlos Henrique,  o que estamos discutindo aqui  é uma gotinha

d'água  do  oceano  do  tal  acordo  de  que  ontem  tantos  falaram  aqui.  Entretanto,

ninguém mostrou o acordo, mas agora ele está em minhas mãos. Ontem à noite, a
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competente assessoria do bloco me enviou esse acordo, e quando cheguei em casa,

tarde da noite, debrucei-me sobre o documento. São 55 páginas, e li tudo.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. está equivocado quando diz que foi a Fifa que

exigiu, mas não há uma única exigência da Fifa aqui. Tudo o que há neste acordo é

uma oferta do governo para a Fifa e para a realização, ou seja, a proposta de apoiar o

evento sempre parte do governo, e aqui estão todos os compromissos de todos os

Ministros da época. Aliás, hoje, nem todos esses Ministros são os mesmos.

Só para V. Exa. ter uma ideia, gostaria de ler uma parte desse acordo, que não é o

que estamos discutindo, mas que para mim é uma loucura. Vejam o que diz o acordo.

(- Lê:) “Concessão de poderes especiais aos oficiais locais que aplicam as leis para

reforçar a proibição e zonas de exclusão mencionadas acima e permitir a eles entrar

nas  premissas  sem  mandado  e  buscar  e  deter  qualquer  pessoa  suspeita  -  não

comprovadamente tendo cometido crimes - em relação à violação, bem como eliminar

ou destruir materiais usados ou criados para a violação”. Então, na verdade, quando

discutimos  aqui  a  questão  da  não  liberação  da  bebida  alcoólica  nos  estádios,

estamos lidando com a gotinha d'água no oceano do acordo e das concessões.

Tenho certeza de que ontem a jornalista Raquel Faria não acompanhou os debates

nesta Casa. Hoje, pela manhã, antes de vir para o trabalho, li a sua coluna, e a última

fala dela na coluna tem o título de “Dona do Mundo”. Essa é a jornalista Raquel Faria.

Imagino que alguém que esteja nos acompanhando neste momento provavelmente

vai ligar para ela e dizer que o Deputado Vanderlei Miranda está se referindo ao que

ela disse. Aliás, o que ela disse de fato merece ser destacado. Ela diz,  Deputado

Carlos Henrique. (- Lê:) “A Fifa proíbe Juizado de Menores em estádios, libera bebida

alcoólica para torcedor, dá ordens ao governo, faz e acontece. Como todo país-sede

da Copa, o Brasil está sob intervenção da Fifa. E pode? Ora, a Fifa pode quase tudo.

Mobiliza mais que a ONU. Não há entidade mais poderosa. Se o mundo é redondo,

ela é a dona da bola”.

A única correção que gostaria de fazer nas palavras da jornalista Raquel Faria é

que ela diz que a Fifa libera. A Fifa não libera. O projeto está nesta Casa e é de

responsabilidade dos Deputados e das Deputadas. Portanto, cabe a eles liberar ou

não por meio do projeto. Não é a Fifa que libera, e quero crer que cada Deputado e
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Deputada vai votar de acordo com a sua consciência.

O Deputado Carlos Henrique* - Deputado Vanderlei Miranda, aqui há Deputados

que são médicos, Deputados que vêm da classe esportiva e Deputados evangélicos e

católicos.  O  que  é  mais  importante  em  uma decisão  como essa:  os  5  anos  de

formação acadêmica de um médico e os  seus 20 anos,  30  anos ou 40 anos de

profissão?  Temos  a  conversão  de  homens.  Muitos  deles  usaram  álcool,  mas

conseguiram libertar-se desse vício maldito, que destrói famílias. Há aqui esportistas

que sabem que a porta de entrada para o uso de outros entorpecentes é o álcool. Ele

é a porta de entrada para que jovens venham conhecer outros entorpecentes e fazer

uso de outros tipos de drogas, como o “crack”. Essa é uma questão muito maior que

recursos financeiros, uma questão muito maior que simplesmente desejar ter  aqui

jogos da Copa: é uma questão de tratarmos e cuidarmos das nossas famílias.

O  Deputado  Vanderlei  Miranda  (em  aparte)*  -  Permita-me  concluir  o  aparte,

Deputado, para que V. Exa. possa aproveitar bem o tempo final, pois outros oradores

estão inscritos e também poderemos aparteá-los.

Quero concluir dizendo que o que estamos fazendo aqui não é uma discussão de

oposição  ao  projeto  que  o  Governador  Anastasia  enviou  a  esta  Casa.  Estamos

fazendo oposição a uma proposta de retrocesso, porque, na verdade, o projeto que

está nesta Casa, o PL nº 3.685, que trata da Lei Geral das Copas, pinçou exatamente

todas  as  palavras  que  estão  nesse  acordo  e  que  falam  da  permissão  de

comercialização de comidas e bebidas, mas parou aí. Ele não define que bebidas são

essas.  Entendo  que  suco,  Deputado  Carlos  Henrique,  é  bebida;  água  mineral  é

bebida;  refrigerante é bebida;  cerveja é bebida;  pinga é bebida;  uísque é bebida.

Então, não vou estranhar se amanhã, no Mineirão, os bares também servirem uísque,

porque está dito apenas “bebidas”, de forma genérica. Ao apresentar uma emenda ao

projeto, apenas acrescento uma expressão bem pequenininha, para definir a palavra

“bebidas”. Esta é a minha emenda: “bebidas não alcoólicas”. É muito simples.

Deputado Carlos Henrique, a Maria Tereza vai gostar disto: acho que posso chamar

a proposta do governo, o acordo do governo com a Fifa de “projeto Caracu”: a Fifa

entra com a cara e o governo entra com o copo, já que estamos falando de bebida, e

Caracu é uma bebida. O resumo que faço é esse. Muito obrigado.
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O Deputado Carlos Henrique* - Obrigado.

O  Deputado  Doutor  Wilson  Batista  (em  aparte)*  -  Deputado  Carlos  Henrique,

inicialmente gostaria de agradecer o aparte e colocar um posicionamento diferente. O

contexto não é discutir agressividade e violência associadas a uso e abuso de álcool.

Se hoje o álcool é permitido em todos os outros estabelecimentos, como em parques

de exposições - e já fui  médico em parques de exposições - e onde as pessoas

bebem  durante  todo  o  dia  e  se  envolvem  também  em  violência;  se  o  álcool  é

permitido  em  carreatas  após  os  jogos,  em  bares,  restaurantes  e  praças  e  é  o

responsável pela violência, deveria ser proibido em todos os locais. Por que proibir o

álcool  exatamente  em 90 minutos de  um jogo,  dentro de um estádio onde existe

segurança  e  a  preocupação  com  o  jogo?  Existe  sim  a  preocupação  de  o  álcool

aumentar a violência, mas isso acontece de forma genérica, em todos os lugares, e

não apenas em 90 minutos de um jogo.

Inviabilizar a Copa do Mundo em Belo Horizonte, em Minas Gerais é um absurdo.

Serão realizados somente três jogos. A Copa do Mundo é um evento internacional, e

não apenas um campeonato mineiro; envolve o mundo todo. Temos de obedecer aos

acordos  já  estabelecidos  para  que  a  Copa  do  Mundo  seja  no  Brasil;  temos  de

respeitar as diretrizes impostas a todos os países que querem ser palco de uma Copa

do Mundo, mas não podemos, em Minas Gerais, inviabilizar os jogos, após todos os

investimentos, por questões de haver ou não álcool durante os 90 minutos de jogo.

Após o jogo, o álcool estará liberado em todos os lugares.

Dizer  que  a  pessoa  bebe  e  vai  dirigir  não  justifica,  pois  ela  pode  beber  no

restaurante e sair dirigindo; ela pode beber no parque de exposição ou num “show” e

sair dirigindo. As pessoas bebem, e não há nenhum estudo que comprove que, após

a suspensão do álcool, tenha havido redução da violência. Muitas pessoas envolvidas

em violência  não beberam sequer  uma gota,  enquanto  outras  beberam e  não se

envolveram em violência. Os próprios jogadores não bebem e brigam no campo. Não

podemos dizer que toda violência que ocorre em campo de futebol decorre do uso de

álcool e que eliminá-lo eliminará a violência nos jogos. Precisamos é de segurança e

de controle.

Inviabilizar  a  Copa do Mundo após investimentos feitos  em Minas Gerais  é  um
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absurdo.  Deputados  estão  utilizando  discursos  simplesmente  demagógicos,  pois

sabem que a maioria das pessoas condena o álcool em qualquer situação, e não

somente em jogos de futebol.

O Deputado Carlos Henrique* - Obrigado, Deputado Doutor Wilson Batista. Encerro

as  minhas  palavras  com  muita  tranquilidade.  De  fato  estamos  absolutamente

tranquilos e convictos de que, ao adotarmos essa postura, promoveremos o bem para

milhares de pessoas. Não tenho sombra de dúvida de que as famílias mineiras e os

nossos  jovens  que vão  aos  estádios  para  assistir  ao  espetáculo  de  futebol,  com

defesas maravilhosas, como a do goleiro Vítor, que ficou para a história do futebol

mineiro e brasileiro, terão a tranquilidade e a convicção de que não estarão expostos

a nenhum tipo de risco e insegurança. Não se trata de questão de partido A, B, ou C,

mas da convicção de cada um.

Questões de Ordem

O Deputado Carlos Henrique - Encerro as minhas palavras, pedindo a verificação

de quórum, Sr. Presidente.

O Deputado Lafayette de Andrada - Peço recomposição, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda

à chamada dos Deputados para a recomposição de quórum.

A Sra. Secretária (Deputada Luzia Ferreira) - (- Faz a chamada.)

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Rômulo  Viegas)  -  Responderam  à  chamada  41

Deputados.  Portanto,  há quórum para continuação dos trabalhos.  Com a palavra,

para discutir, o Deputado Ulysses Gomes.

O Deputado Ulysses Gomes* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados,

público que nos assiste e que nos acompanha, estamos tendo a oportunidade de

discutir  um importante assunto que vem à tona em vários Estados brasileiros, em

função da Copa do Mundo e, especificamente, em relação à Lei Geral da Copa e sua

regulamentação em cada um dos Estados. Tenho acompanhado o pronunciamento

dos Deputados a favor ou contra, suas ponderações, os porquês nas Comissões e,

de forma constante, no Plenário.

Não poderia deixar de registrar alguns comentários aqui apresentados, que, no meu

entendimento, são injustos e minimizam algo da dimensão da Copa do Mundo. De
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forma muito particular,  não tenho dúvida de que o tema é muito polêmico,  e nos

restringimos à questão específica da bebida alcoólica. Quero cumprimentar o nosso

Deputado  Doutor  Wilson  Batista,  que  fez  uma  consideração  muito  pertinente,

tentando sair da questão única da venda de bebida alcoólica nos estádios. Não tenho

dúvida alguma de que foi um avanço para o Brasil a restrição da venda de bebida

alcoólica nos estádios.  Queria ser muito  coerente.  De forma particular,  não tenho

dúvida de que a lei que hoje predomina no País - na verdade, não é uma lei, mas um

TAC feito pelo governo e o Ministério Público - tem sido importante. Quero deixar

registrado que houve avanço, e a população se acostumou a isso. Quem hoje vai ao

estádio quer assistir aos jogos.

Mas há algumas diferenças em relação à Copa do Mundo, algumas peculiaridades,

por exemplo, no que diz respeito às disputas. Existem disputas nos estádios entre as

torcidas, no calor do jogo, no desejo de vencer. Por trás da história dos times e das

torcidas, pode-se afirmar que o acesso à bebida alcoólica tende muito a agravar essa

disputa.  Mas  não  acredito  que  a  disputa  hoje  existente  entre  as  torcidas,

independentemente do estádio onde ocorra o jogo, vá acontecer na Copa do Mundo,

quando pessoas de vários países, turistas, estarão ali não para assistirem aos jogos

do seu país, simplesmente, mas aos da Copa do Mundo. Como brasileiro, quero ter a

oportunidade de assistir a um jogo da Copa. Se não conseguir ingresso para um jogo

do Brasil, quero assistir  a outro. Não critico o confronto, o enfrentamento entre as

torcidas no Brasil. Considero natural as pessoas, no calor da disputa, perderem um

pouco a cabeça, o que pode ser complicado com o acesso a bebida alcoólica. O

Brasil avançou em relação a isso.

Não podemos nos esquecer de que há 10 anos, quando se iniciou o processo de

pleitear a realização da Copa do Mundo no Brasil, não era proibido o consumo de

bebida alcoólica nos estádios. Então não se pode restringi-lo agora, dizendo que o

Presidente, na época, foi culpado e aceitou esse acordo. O acordo foi feito há anos.

Vimos  aqui  um  debate  acalorado,  legítimo,  em  razão  do  problema,  do  risco,  da

preocupação com o que a venda de bebida alcoólica nos estádios pode gerar, o que é

legítimo.

Não posso deixar de registrar o que vi aqui ontem. Quero registrar, nominalmente, o



557
____________________________________________________________________________

nosso Deputado João Leite,  que quis  minimizar e transferir  a  responsabilidade de

algo importante  para o  País,  com que tantos  políticos,  lideranças e setor  privado

sonharam: a possibilidade de o Brasil  receber  eventos da magnitude da Copa do

Mundo,  da  Copa  das  Confederações  e  das  Olimpíadas.  Na  época,  eu  não  era

Deputado, mas, se alguém subisse nesta tribuna há 10 anos e falasse que o País

desejaria e sonhava em sediar eventos dessa magnitude, seria chamado de maluco.

“Esse cara é doido. O Brasil não tem condição de fazer isso.” E ninguém do nosso

bloco  ou  do  Partido  dos  Trabalhadores  se  vangloriou  nem  pediu  um  troféu  pela

conquista dessa questão política.

Ontem  vimos  o  Deputado  João  Leite,  que  deve  estar  angustiado,  mordido,

arrependido, por não acreditar que o País tinha condições de receber tantos eventos,

querer restringir, dizendo que o ex-Presidente Lula foi irresponsável, que a Presidenta

Dilma não teve coragem, que transferiu a responsabilidade para os Estados. Que

bom! Por que não cada Estado discutir os seus problemas? Por que não? De acordo

com a lógica do Deputado João Leite,  devemos assumir  essa responsabilidade e

mudar, proibindo a ingestão de bebidas alcoólicas aqui? Se isso acontecer, será que

a Copa do Mundo virá a Belo Horizonte?

Ao longo de praticamente dois anos e meio de mandato, desde o início, no primeiro

ano,  tive  a oportunidade de participar  de  vários  debates  relacionados  à  Copa do

Mundo. Foi impressionante tudo que vi. Quando ainda era membro da Comissão de

Turismo, e em conjunto com a Comissão de Esporte e outras Comissões, andamos

pelo nosso Estado, visitamos várias cidades que tinham interesse em sediar eventos

da Copa do Mundo. Estive com o Deputado Bosco em Araxá, Extrema, Varginha e

várias  outras  cidades.  Percebemos  o  interesse dos  Municípios  de  ser  aquilo  que

alguns chamavam de subsede da Copa do Mundo, mas, na verdade, é um centro de

treinamento que receberá seleção de outro país que participará da Copa, percebendo

o quanto seria importante para o desenvolvimento do Município receber um país que

participará da Copa do Mundo. Verificamos, nesta Casa, que havia vários Municípios

com esse interesse,  na perspectiva de participar da Copa das Confederações, da

Copa do Mundo, enfim, dos benefícios que a Copa do Mundo pode trazer para o

Brasil.
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Quero registrar: ai daquele que há 10 anos levantasse essa bandeira no Município,

para ser centro de treinamento! Ai daquele que levantasse essa bandeira no Estado

visando receber jogos da Copa do Mundo! Ai do País, se levantasse a bandeira de

sede da Copa do Mundo, da Copa das Confederações e das Olimpíadas!

Quero  registrar  meu  posicionamento,  que  também  é  do  nosso  Bloco,  e  a

insatisfação por ouvir posicionamentos tão baixos, tão pequenos, da forma como o

Deputado João Leite quis fazer, visando a minimizar este debate. Não quero aqui ficar

polemizando,  quero  realmente  compartilhar  das  ponderações,  porque  é  pequeno

demais  ver  um debate  como aquele,  segundo o  qual  o  ex-Presidente  Lula,  ou  a

Presidenta Dilma, ou o PT, ou o PMDB, como ele disse categoricamente, não tiveram

coragem  nem  capacidade.  Foi  este  governo,  Deputado  João  Leite,  governo  da

Presidenta Dilma, do Presidente Lula, do PT, pelo qual V. Exa. manifesta tamanho

preconceito  e  insatisfação,  que  foi  capaz  de  fazer  com  que  este  País  se

transformasse na referência mundial que é hoje para receber a Copa do Mundo, a

Copa das  Confederações e  as  Olimpíadas.  É este  país,  que tantos  achavam ser

incapaz até de erguer os estádios, que hoje possui belíssimos estádios - e teremos

ainda outros capazes de receber outros jogos da Copa do Mundo.

É evidente  que ainda enfrentamos problemas na infraestrutura  aeroportuária  do

País, mas isso já se ampliou e vai se ampliar  ainda mais até 2014. Os governos

federal, estadual e municipal estão trabalhando para isso. No caso de Belo Horizonte,

que vai receber alguns jogos, a cidade têm trabalhado para isso. É óbvio que não

daremos conta de chegar  àquilo  com que sonhávamos,  ou seja,  a totalidade das

soluções dos problemas, Deputado Alencar da Silveira Jr., mas estamos dando conta

de nos prepararmos para algo tão grande, em que tantos não acreditavam.

Se o Deputado João Leite foi capaz de minimizar, de ser tão baixo e dizer o que

disse  deste  governo,  quero  fazer  justiça  aqui  e  parabenizar  o  ex-Presidente  Luiz

Inácio Lula da Silva, nosso mais recente cidadão mineiro: parabéns por sua ousadia e

por sua capacidade de elevar o Brasil à altura a que V. Exa. o elevou.

Não queremos travar o debate na linha do Deputado João Leite.  Sabemos que

discutir a Copa do Mundo é importante para Minas Gerais; levantar a bandeira, como

inúmeros  Deputados  estão  fazendo,  preocupando-se  com  a  venda  de  bebidas
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alcoólicas,  é  algo  legítimo,  coerente  e  merece  a  nossa  preocupação  e  a  nossa

fiscalização,  para que,  durante esse período,  tudo ocorra  tranquilamente.  Acredito

que,  com a  nossa aprovação,  as  bebidas alcoólicas  serão vendidas,  e  temos  de

fiscalizar para verificar as consequências daquilo que estamos aqui aprovando.

O  Deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.  (em  aparte)*  -  Apenas  acho  que  é  ruim  a

ausência do Deputado João Leite,  embora não tenha procuração para defendê-lo.

Creio  que  ele  deveria  estar  aqui  e  acho  que  V.  Exa.  poderia  aguardar  a  sua

presença...

O Deputado Ulysses Gomes* - Não tem problema, não. Ele não nos deixou falar

ontem. Ele falou, bateu e saiu correndo.

O  Deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.  (em  aparte)*  -  Não  tenho  procuração  para

defender  o  Deputado  João  Leite.  Estou  aqui  para  apresentar  a  minha  posição.

Estamos discutindo uma Copa do Mundo. Alguns Deputados ficaram bravos, dizendo

que  não  se  pode  vender  bebida  alcoólica,  mas  gostaria  que  esta  Casa

acompanhasse os Deputados Vanderlei Miranda, Cabo Júlio e outros que são contra

a venda de bebidas na Copa das Confederações e na Copa do Mundo; gostaria que

tivesse peito para isso.

Fui o primeiro Deputado que apresentou um projeto proibindo a venda de cerveja

nos  estádios  de  futebol,  porque,  naquele  momento,  não  tínhamos  segurança,  os

estádios não haviam sofrido reformas.  Hoje temos estádios  modernos e podemos

perfeitamente exigir o que é feito no Primeiro Mundo: as pessoas não adentrem as

arquibancadas  com  copos  de  bebidas,  e  não  só  alcoólicas,  mas  também

refrigerantes.  Se  quiserem  beber,  que  o  façam  em  frente  ao  bar.  Em  todos  os

estádios que visitamos, no mundo inteiro, há televisões em frente aos bares, para os

que querem beber, continuam a assistir ao jogo. Portanto, existem regras. Hoje temos

essas condições, pois os nossos estádios de futebol são modernos. O Mineirão é

perfeitamente capaz de permitir a venda de cerveja atualmente, e Copa do Mundo é

um novo espetáculo.

Lembro aos Deputados Cabo Júlio e Vanderlei Miranda que pior que vender cerveja

nos estádios de futebol, que são fiscalizados, auditados, é fazê-lo nas concentrações.

Teremos  telões  na  Savassi,  e  haverá  barraquinhas  vendendo  cervejas,  vodca,
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caipirinha etc. Será que numa concentração maior, na Savassi, na Praça da Estação,

no Barreiro, onde haverá telões, a violência não será maior? E quando isso ocorrer,

perguntarei aos Deputados que brigaram contra a cerveja no Mineirão, por que não

fizeram  nada  contra  a  cerveja  nessas  aglomerações.  Será  que  nas  cidades  do

interior,  onde  também  haverá  telões,  não  existirá  violência?  Necessitamos  de

fiscalização, de uma presença muito maior da polícia nessas concentrações, onde o

número de pessoas será maior que o de torcedores no Mineirão.

Acho que a Assembleia tem de discutir a venda de bebidas nos estádios de Minas

Gerais após a Copa, porque, se houver modernidade durante esse evento, poderá

existir  também  após.  E  fica  a  sugestão  -  e  já  há  projeto  nesta  Casa  -  de  que

possamos vender cerveja nos primeiros minutos ou no primeiro tempo do jogo de

futebol e fechar os bares, como ocorre no Primeiro Mundo, em vários estádios, nos

45 minutos finais. Começou o segundo tempo, bares fechados, ninguém bebe mais.

Por quê? Quem está ali bebeu antes, está comemorando, está bêbado, vamos dizer

- ninguém fica bêbado em 45 minutos -, terá o tempo de recuperação das condições

de saúde para ir embora para casa. Quero lembrar que nós temos de discutir com

seriedade a venda de bebidas nos estádios pós-Copa do Mundo. Obrigado.

O Deputado Ulysses Gomes* - Obrigado, Deputado.

O Deputado Lafayette de Andrada (em aparte)* - Serei breve. Deputado Ulysses,

não  tenho  procuração  do  Deputado  João  Leite.  Ele  está  ausente  porque  está

participando de uma audiência pública como Presidente da Comissão de Segurança

Pública, que está agora em reunião conjunta com a Comissão de Direitos Humanos.

O que ele disse ontem, de forma exaltada, era que a discussão que estamos fazendo

aqui deveria acontecer em nível nacional, e comungo com o pensamento dele. O ex-

Presidente Lula pleiteou junto à Fifa que o Brasil fosse sede da Copa. Quando votou

a Lei Geral da Copa, o Congresso Nacional deveria ter disciplinado esse ponto. É a

opinião dele e é a minha também, mas não quero polemizar.

Já que o governo federal jogou a discussão para os Estados, repito o que disse

ontem: o Brasil pleiteou ser sede. Copa do Mundo é um evento privado, como o é o

Rock in Rio, o Axé Brasil. Mas é um evento privado de proporções internacionais; é

um grande evento privado. O governo brasileiro pleiteou à Fifa: queremos ser sede, o
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Brasil é o país do futebol, a seleção brasileira é a pátria de chuteiras, queremos ser

sede da Copa do Mundo. A Fifa, que é a empresa privada dona do evento respondeu:

Não  me  oponho  a  fazer  no  Brasil.  Para  mim,  é  uma grande alegria,  desde  que

algumas condições sejam observadas, entre elas a venda de bebidas alcoólicas nos

estádios.

Naquela época - é importante lembrar - não havia ainda o TAC que hoje existe em

Belo Horizonte, que proíbe a venda de bebidas alcoólicas no Mineirão. Pois bem, o

Brasil concorreu com outros países e venceu, mostrou que é capaz de realizar um

evento dessa proporção. Agora está definido: o Brasil será sede da Copa do Mundo e

da Copa das Confederações. Entre os estádios onde haverá jogos estão o Mineirão,

o Maracanã, o Mané Garrincha, em Brasília, o do Rio Grande do Sul, a nova arena

construída em Recife e a de Salvador. Ótimo! Já que o Brasil será a sede, Minas

Gerais ofereceu um dos estádios, o Mineirão. O que estamos a votar aqui agora é: o

Mineirão será sede de jogos da Copa ou não? A condição que a Fifa impôs era esta:

aceito fazer o evento no seu país, desde que você aceite que haja venda de bebidas

alcoólicas. Se resolvermos impedir, amanhã chegará um telegrama muito elegante da

Fifa para o governo de Minas e para o consórcio Minas Arena informando: o Mineirão

não me interessa, muito obrigado. O Brasil terá mais sedes que o número que a Fifa

desejava, por questões turísticas; por exemplo, incluiu Mato Grosso e o Amazonas.

Para a Fifa, não há nenhuma dificuldade em eliminar um estádio. Na hora em que a

Assembleia de Minas disser que o Mineirão não terá bebidas alcoólicas, ela também

estará dizendo que o Mineirão não terá Copa do Mundo. É isso.

V. Exa. acabou de dizer que viajou com outros Deputados para várias cidades que

pretendiam ser  subsedes.  Veja  que todos nós,  o  povo  mineiro,  o povo brasileiro,

queremos a Copa do Mundo. E nós, Deputados da Assembleia Legislativa, vamos

dizer: Mineirão, não. E esse será o resultado. Se nós impedirmos a venda de bebidas

alcoólicas no Mineirão, durante a Copa do Mundo e a Copa das Confederações, o

estádio não será sede. No dia seguinte, telegrama gentil da Fifa: governo de Minas,

muito obrigado. Prazer em conhecer. O Mineirão não nos interessa. E aí os quatro

jogos que aconteceriam no Mineirão serão redistribuídos, um para o Maracanã, um

para Brasília, um para Recife, outro para o Rio Grande do Sul, e Belo Horizonte não
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terá Copa do Mundo.

Essa é a conclusão da votação que faremos daqui a pouco. Portanto, Deputado

Ulysses Gomes, não estamos discutindo a venda de bebida alcoólica nos estádios.

Eu, pessoalmente, sou contrário. Mas é um evento que o Brasil pleiteou e agora tem

que cumprir com o que foi combinado. A questão que vamos votar é se queremos ou

não o Mineirão na Copa do Mundo. Muito obrigado pelo aparte.

O Deputado Ulysses Gomes* - Obrigado, Deputado Lafayette de Andrada. V. Exa.

resume bem o que está acontecendo. A frase que fica é que o Brasil  é capaz. É

importante ouvir isso de uma liderança do governo; é importante ouvir quanto o País

é capaz de receber isso, o que mostra o reconhecimento de V. Exa., como Líder de

base  do  governo  nesta  Casa,  de  quanto  o  País  está  preparado,  apesar  das

dificuldades que ainda enfrentamos, para receber esses importantes eventos.

O Deputado Fred Costa (em aparte)* - Agradeço ao Deputado Ulysses Gomes. É

público  e  notório  que não  nutro  tanto  apreço nem admiração pelo  ex-Presidente;

porém, tenho que me render neste momento e dizer que ele foi um craque em marcar

um gol em favor do Brasil, que foi trazer a Copa do Mundo para cá. E, juntamente

desse título - assim posso dizer -, vêm as regras naturais da vida. Nós, cidadãos,

estamos sujeitos a direitos e deveres e, naquele momento, quando o Brasil pleiteou e

conquistou o direito de sediar a Copa do Mundo, todos eram sabedores das regras

impostas pela Fifa. Então, todos sabíamos que, tendo no Brasil ou não a prática da

venda ou a proibição da bebida alcoólica, para esse evento se teria de abrir uma

exceção.  Temos  de  estar  convictos  da  magnitude  da  importância  transcendental

desse  evento,  não  só  pelo  seu  legado,  que  devemos  cobrar,  mas  nesse  caso

específico, seria rasgar todo o dinheiro até o momento empreendido nas ações que

envolvem a Copa do Mundo.

Corroborando as palavras do Deputado Lafayette de Andrada, que me antecedeu,

vamos definir é se Belo Horizonte será sede ou não da Copa, porque, como diz um

comentarista  da  televisão,  a  regra  é  clara  nesse  caso.  Se  aprovarmos  o  que  o

Congresso deveria ter decidido, mas que de forma covarde mandou para os Estados,

vamos ter a Copa do Mundo em Belo Horizonte.

Concluindo, quero dizer que é um preconceito dizer que somente o torcedor de
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futebol  briga  bebendo  cerveja.  Então,  o  torcedor  de  basquete  é  educado,  o  de

voleibol é educado e quem assiste a um “show” é educado. Somente o torcedor de

futebol não é educado. Isso é um absurdo. Sou a favor da venda de bebida alcoólica

na Copa do Mundo e de uma futura discussão para os outros eventos do calendário

nacional. Muito obrigado.

O  Deputado  Ulysses  Gomes*  -  Muito  obrigado,  Deputado  Fred  Costa.  Acho

importante registrar  que um governo como os do Presidente Lula e da Presidente

Dilma, que têm a ousadia e a coragem de pleitear,  trabalhar e trazer para cá um

evento como esse, não pode ser chamado de covarde. A covardia é daqueles que

não tiveram a coragem de enfrentar o debate, de preparar o País. O Deputado tem as

suas posições, mas o governo, em nenhum momento, foi covarde. Ao contrário, ele

foi ousado, foi  corajoso, foi  determinado e capaz, como disse o Líder da base do

governo. Aliás, foi muito capaz por trazer um evento dessa magnitude. Covarde não é

esse  governo,  mas  talvez  outros  que  não  tiveram  a  capacidade,  a  ousadia  e  a

coragem de fazer isso. Esse teve e fez muito bem.

Tenho pouco tempo e ainda preciso terminar meu raciocínio. Se V. Exa. me permite,

tenho que terminar meu raciocínio. Vou conceder aparte à Deputada Luzia. Mas há

mais um inscrito, Deputado. Gostaria que o senhor me deixasse encerrar.

A  Deputada  Luzia  Ferreira  (em  aparte)  -  Deputado,  gostaria  de  agregar  um

argumento à fala daqueles que estão se manifestando contrariamente à bebida: não

estamos discutindo a bebida de modo geral. Essa é uma grande polêmica, e teríamos

convergências e divergências sobre o assunto de maneira geral. Estamos discutindo

um  fato  extraordinário.  A  última  Copa  aconteceu  há  60  anos  no  Brasil.  Talvez

esperemos  mais  uns  100 anos pela  próxima.  Estamos  tratando disso.  Se formos

discutir essa excepcionalidade como uma questão geral de avaliação e juízo de valor

de cada um, sobre bebida e o que ela impacta na vida de cada um, não vamos nos

entender aqui, porque essa é outra discussão. É bom focarmos no que está sendo

discutido. Acabei de saber que são três ou quatro jogos.

Deputado Ulisses, fui ao Mineirão recentemente assistir a dois grandes “shows”: um

do Elton John e outro do Paul McCartney. O Mineirão estava lotado, venderam bebida

e não vi nenhum incidente, nem na chegada, nem no estádio, nem na saída. Não
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podemos achar também que, se as pessoas beberem, haverá uma guerra civil aqui.

Eu estou citando esse caso que aconteceu neste ano. O Mineirão estava lotado, eram

60  mil  pessoas,  e  víamos  alegria,  pessoas  se  confraternizando  com  emoção,  a

mesma emoção que um jogo de futebol  proporciona às pessoas,  como a grande

paixão nacional. Quero dizer às pessoas para focarmos nessa excepcionalidade, e

não fazermos aqui uma discussão sobre o malefício da bebida, do álcool, das drogas,

do tabaco de modo geral. Esse tema gera uma grande discussão, esta Casa inclusive

tem debatido muito isso. Gostaria de fazer um apelo para que tratemos essa questão

com o foco que ela tem.

O Deputado Ulysses Gomes* - Obrigado, Deputada. Quero agradecer a todos os

Deputados que me apartearam. Eu gostaria de aprofundar-me em outros assuntos,

mas, obviamente, com todos os apartes feitos, fiquei prejudicado no meu objetivo.

Quero pedir a compreensão do Presidente para encerrar.

Nesse debate todo - tenho participado de alguns debates em comissões -, quem

está na contramão desse processo em que o País discute o esporte, seja na lógica do

futebol, a partir da Copa das Confederações e da Copa do Mundo ou na perspectiva

das Olimpíadas, seja do ponto de vista da prevenção, de investirmos desde cedo nas

nossas  crianças  para  que  o  esporte  seja  uma  prática  do  dia  a  dia,  seja  algo

“enculturado” na vida das pessoas, é o Estado de Minas Gerais, que está vivendo um

grande problema com os professores de Educação Física. Dentro do tema esporte -

Copa do Mundo e Olimpíadas -, é importantíssimo registrar que falta investimento na

educação, que não há valorização dos profissionais de educação e, de forma muito

particular,  o que o Estado está fazendo com os nossos profissionais de educação

física. Estão tirando o direito desses profissionais e, vou além, o direito de nossas

crianças  e  nossos  adolescentes  terem na escola,  desde o  início,  um  profissional

preparado e capaz de oferecer uma aula de educação física bem planejada por um

professor formado na área.

Sr. Presidente, Deputados e Deputadas, quando falamos em esporte e no conteúdo

geral desse tema, temos que ir além, e não só vermos o problema que a bebida pode

gerar. Mas, quem sabe, com uma boa prática de educação física nas escolas; com

uma boa orientação;  com a valorização dos  nossos  profissionais,  que terão mais
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tempo e condição para planejar suas aulas; e com uma estrutura melhor nas escolas

para os nossos alunos, faremos com que a prática do esporte seja algo do dia a dia

na vida das crianças e dos jovens adolescentes, que, então, perceberão o quanto a

bebida não é benéfica para essa prática e, desde cedo, terão consciência de que não

devem beber. Ou seja, poderemos discutir mais do que o que estamos discutindo

hoje; poderemos discutir sobre prevenção lá no início. O investimento na educação,

na valorização dos nossos profissionais, na garantia do direito das nossas crianças,

jovens e adolescentes, numa educação de qualidade para o nosso Estado é muito

importante. Faço esse registro porque essa será uma bandeira nossa.

Apresentaremos  um  projeto  de  lei  para  revogar  a  Resolução  nº  2.253,

principalmente no seu art. 4º, que está retirando esse direito das nossas crianças e

dos  nossos  profissionais  de  Educação  Física  do  Estado.  Hoje  teremos  uma

assembleia do Sind-UTE, com grande mobilização dos profissionais de educação de

todo o nosso Estado, que discutirão a falta de valorização do profissional e a falta de

investimento  na  educação.  Registro  o  nosso  apoio  ao  movimento  e  aproveito  a

oportunidade para cumprimentar os amigos e companheiros professores da minha

querida  cidade  de  Itajubá,  que  já  estão  aqui  de  prontidão  para  participar  da

assembleia  dos  professores  no  início  da  tarde.  Parabéns  a  esses  guerreiros

professores que ainda acreditam que,  com a  sua vida  e  a  sua dedicação,  o  seu

empenho e o seu trabalho, farão da educação do nosso Estado um grande sucesso.

Espero contar com o apoio dos Deputados para, além do debate que travamos hoje,

discutirmos a prevenção, o incentivo, o apoio e a valorização dos nossos profissionais

e um investimento maior na educação ao tratarmos de esporte. Tenho certeza de que

avançaremos no nosso Estado revogando o que a Secretaria de Estado tem feito na

educação de Minas Gerais. Muito obrigado.

Registro de Presença

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Doutor  Wilson  Batista)  -  A  Presidência  registra  a

presença,  em  Plenário,  do  Vereador  Manoel  Carvalho,  da  Câmara  Municipal  de

Muriaé. Com a palavra, para discutir, o Deputado Bonifácio Mourão.

O Deputado Bonifácio Mourão - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados,

queremos  manifestar  o  nosso  apoio  à  aprovação  desse  projeto  de  iniciativa  do
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governo  do  Estado  de  Minas  Gerais,  que  não  veio  aqui  por  acaso,  mas  sim

obedecendo a um acordo feito em 2007 pelo então Presidente Lula com a Federação

Internacional de Futebol. Esse acordo, com certeza, passa por um entendimento de

liberação de tudo o que será comercializado durante os jogos da Copa, incluindo-se

bebida alcoólica. Esse acordo foi assinado pelo Presidente da República, por quatro

Ministros e vinte Governadores de Estados brasileiros, inclusive pelo Governador do

Estado de Minas Gerais, à época Aécio Neves.

Ouvimos diversos oradores que se manifestaram sobre a questão. Respeitamos os

direitos e os argumentos de todos esses oradores, mas a discussão se prende a uma

questão muito simples. Conforme já acentuaram alguns Deputados, a discussão se

prende, em resumo, à ocorrência ou não dos jogos da Copa do Mundo no Estádio

Governador Magalhães Pinto, nosso Mineirão.

Se nós,  aqui  na Assembleia Legislativa,  decidirmos pela proibição da venda de

bebida alcoólica durante os jogos da Copa das Confederações e da Copa do Mundo,

poderemos impedir a realização desses jogos no Mineirão. E nisso precisamos medir

a nossa responsabilidade como Deputados Estaduais, pois os outros seis Estados

brasileiros em que precisava haver a votação liberando a bebida, todos já votaram. E

quais  são eles? São  Paulo,  Rio  de  Janeiro,  Rio  Grande do Sul,  Bahia,  Ceará  e

Pernambuco.  Com  Minas  Gerais,  completamos  sete,  e  todos  já  decidiram  essa

questão.

Estamos a exatamente 10 dias da abertura dos jogos da Copa das Confederações.

Está em nossas mãos a decisão de permitir ou não que se cumpra o acordo feito com

a Fifa pelo Presidente da República e por 20 Governadores brasileiros, entre os quais

o de Minas Gerais. Aqui, não estamos discutindo o nome do Presidente da República

ou do Governador de Minas; não estamos discutindo se foi o Lula, como Presidente,

que assinou pelo Brasil, ou se foi Aécio Neves, como Governador, que assinou por

Minas Gerais; aqui neste Plenário estamos discutindo que o governo federal e o do

Estado de Minas Gerais  assinaram um compromisso com a Fifa e que os outros

Estados brasileiros que deveriam cumprir  tal  compromisso e efetuar  a votação do

acordo já o fizeram, já o aprovaram, já o cumpriram.

Quando se fala que, ao se liberar a bebida, mesmo que em jogos da Copa, comete-
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se um erro muito grande, precisamos lembrar o que dispõe não só o Estatuto do

Torcedor, mas também a Lei Geral da Copa. O Estatuto do Torcedor, em seu art. 13,

proíbe a bebida nos estádios de futebol. Já a Lei Geral da Copa, de 2012, suspende a

vigência desse artigo para se cumprir o acordo feito entre o nosso país, os nossos

Estados e a Federação Internacional de Futebol. Ressalto: suspende-se a vigência.

Terminados os jogos da Copa das Confederações e da Copa do Mundo, continua a

proibição de venda de bebidas nos estádios.

Então,  queremos  resumir  as  nossas  palavras  numa questão  muito  simples:  ou

votaremos coerentemente com o acordo feito em nome do nosso país - e assinado

pelo Governador do nosso Estado - entre a Federação Internacional de Futebol e 20

Estados brasileiros,  acordo esse já sacramentado em votação de todos os outros

Estados aqui citados; ou votaremos pela proibição da bebida, inclusive nos jogos, e

romperemos o acordo. Assim, seremos os responsáveis - quem sabe - por não haver

jogos no Mineirão.

E é preciso levar em consideração, Deputado Gustavo Valadares - e, com muito

prazer, concederei aparte a V. Exa. -, os investimentos já feitos no Mineirão, cujo valor

aproximado é de R$700.000.000,00, e em toda a infraestrutura de acesso ao ele,

assim como em Confins e em outras áreas relativas aos jogos em Minas Gerais.

Já temos definidos os jogos para o Mineirão, mas possivelmente haverá outros,

porque alguns estádios ainda não estão prontos e talvez não fiquem a tempo, então

esses jogos podem vir para Minas Gerais. Será que o povo de Minas Gerais não

deseja que eles se realizem aqui no Mineirão? Aí é que está. Não temos que olhar a

responsabilidade individual de cada um dos nossos Deputados com nossos eleitores

diretamente.  Aqui  somos  uma  Assembleia  Legislativa  que  se  chama  Assembleia

Legislativa do Estado de Minas Gerais e, por isso, temos que olhar os interesses

maiores do povo do nosso Estado. Essa é a nossa posição. Se não votarmos nos

termos a que se propõe esse projeto, estaremos, com certeza, impedindo que os

jogos se realizem no Mineirão; estaremos contra a vontade da imensa maioria do

povo do nosso Estado.

O Deputado Gustavo Valadares (em aparte)* - Deputado Bonifácio Mourão, serei

bastante breve e tenho certeza de que V. Exa. também não tomará os 20 minutos
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restantes. Falaremos em muito menos tempo que isso. V. Exa. foi muito claro e muito

objetivo e elencou todas as razões - que ao meu ver são óbvias - para aprovarmos

esse projeto, sob o risco - e V. Exa. já deixou isso bem claro - de Minas não participar

da realização desses jogos.

Minas foi o Estado que mais fez, pioneiro na entrega do estádio pronto para as

Copas das Confederações e do Mundo. Aliás, o Estado e a Capital são os que mais

obras  de  infraestrutura  estão  fazendo  para  deixá-las  como  legado  para  a  sua

população,  depois  da  realização  da  Copa  do  Mundo,  em  especial  na  área  da

mobilidade  urbana.  Estão  sendo  investidos  mais  de  dois  ou  três  bilhões  na

construção das linhas do BRT da Av. Cristiano Machado, da Av. Antônio Carlos até a

Av. Pedro I e até o entroncamento com a Av. Cristiano Machado e outras obras. No

setor hoteleiro Belo Horizonte era das Capitais do Brasil que mais sofria com o déficit

de quartos para receber os turistas que aqui vinham por diversas razões. Há apenas

um  hotel  cinco  estrelas  numa  cidade  com  mais  de  dois  milhões  de  habitantes.

Estamos trazendo muitos investidores para o setor hoteleiro de Belo Horizonte, com

vistas às Copas das Confederações e do Mundo, os quais estão construindo mais de

duas dezenas de hotéis nos quatro cantos da nossa cidade. Vejam, Deputadas e

Deputados,  a  responsabilidade  que temos  em  nossas  mãos.  Se formos  contra  o

acordo  firmado,  como V.  Exa.  bem disse,  entre  20  Governadores  de  Estado e  o

Presidente da República, na ocasião em que o Brasil se colocou como pré-candidato

a sediar a Copa do Mundo de 2014, estamos correndo um risco.

Tenho certeza de que a maioria dos estudantes da nossa Capital, para não dizer a

totalidade, está ansiosa por ver aqui em Belo Horizonte o movimento da Copa das

Confederações e da Copa do Mundo, o movimento de turistas ingleses, franceses,

portugueses, espanhóis,  japoneses -  que ontem conseguiram assegurar sua vaga

para a Copa de 2014 - argentinos, uruguaios, equatorianos, bolivianos, colombianos,

todos  apaixonados  pelo  futebol.  Nossa  juventude  está  ansiosa  para  fazer  um

intercâmbio  com  esses  turistas  que  aqui  virão.  E  temos  a  responsabilidade  de

confirmar esses dois grandes eventos. Para isso precisamos referendar o acordo feito

lá atrás. V. Exa. bem disse que todos os Estados já o confirmaram; apenas Minas não

o  confirmou.  Tenho  certeza  de  que  os  Deputados  e  as  Deputadas  terão  a
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sensibilidade de reconhecer que aqui não estamos julgando a questão da bebida nos

estádios  em  Campeonato  Brasileiro  ou  em  Campeonato  Mineiro  e,  daqui  para  a

frente,  em  todos  os  eventos  que  ocorrerem  nos  estádios.  Tenho  minha  posição

pessoal a respeito disso, mas não vou defendê-la aqui e agora, porque o que está em

jogo na verdade é a realização de duas Copas; o que está em jogo na verdade foi a

palavra dada pelo nosso Estado e pelo nosso país junto ao órgão organizador das

duas Copas, a das Confederações e a do Mundo.

Então conclamo as Sras. Deputadas e os Srs. Deputados a aprovar esse projeto

para o bem de Minas e do Brasil. Obrigado.

O  Deputado  Bonifácio  Mourão  -  Obrigado,  Deputado  Gustavo  Valadares.  Não

podemos utilizar o nosso discurso para efeito de obstrução. E não vamos obstruir.

Muito obrigado, Presidente, Deputado José Henrique. Só para encerrar as minhas

palavras, quero fazer um apelo a todos os Deputados. Vamos votar e aprovar. Aliás,

esse é o apelo do Governador Antonio Augusto Anastasia, que tem feito um trabalho

muito grande para que os mineiros possam ver todos os jogos que competem ao

Mineirão. Ao mesmo tempo, quero dizer a todos os Deputados que se preocupam

com a abertura da venda de bebidas alcoólicas nos estádios que é preciso recordar

que isso só acontecerá durante a Copa das Confederações e a Copa do Mundo. O

Estatuto  do  Torcedor  proíbe  a venda de bebidas alcoólicas em todos os estádios

brasileiros.  Assim,  terminadas  as  copas,  a  proibição  continuará.  A  nossa

responsabilidade é muito grande.  Juntos precisamos referendar,  cumprir  o  acordo

feito pela Presidência da República e pelo governo do Estado de Minas Gerais.

O Deputado Carlos  Pimenta (em aparte)  -  Só  um  pequeno aparte.  Não desejo

empurrar  mais  a votação porque estamos correndo contra o relógio.  Na verdade,

estamos quase às vésperas do início dos jogos, e o Estado de Minas ainda não se

pronunciou como outros Estados o fizeram.

É importante que as pessoas entendam que se trata de uma excepcionalidade. É

um  evento  mundial,  e  a  Fifa  fez  um  acordo com  o  governo  brasileiro  e  com  os

governos estaduais, isto é, uma condição para que Minas Gerais pudesse se habilitar

a receber os jogos da Copa do Mundo. É um evento que vai mexer com o mundo

todo.
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Deputado  Rogério  Correia,  conversei  com  algumas  pessoas  ligadas  à  área  de

hotelaria,  bares e restaurantes,  e elas  estão mapeando a Pampulha,  toda aquela

região no entorno do Mineirão. Foram localizados 181 pontos que pretendem criar

eventos antes dos jogos e depois dos jogos. Muitos turistas não irão para o Mineirão

de carro, mas de “van” ou de ônibus, e terão esses locais para se alimentarem e

tomar uma cervejinha. Será um encontro de nações da Europa e de vários outros

países. Provavelmente, após assistirem ao jogo no Mineirão, esses turistas voltarão

para esses locais. Então, na verdade, tudo isso já está sendo organizado.

Até  certo  ponto,  seria  uma  hipocrisia  passarmos  por  cima  de  tudo  isso  ou

fecharmos  os  olhos  para  a  liberação  da  venda  de  bebidas  alcoólicas.  Se  isso

acontecer, correremos o risco de Minas Gerais não sediar os jogos. O Governador

sabe que o momento é importante. Não se trata de um momento apenas esportivo,

mas também socioeconômico para o nosso Estado, já que os jogos vão acontecer em

Minas Gerais. Aliás, não só jogos, mas também vários eventos durante toda a Copa

do Mundo.  Entendemos a importância  e a excepcionalidade desses eventos para

Minas Gerais e por isso não pretendemos frustrar o povo mineiro, o povo da Região

Metropolitana, de sediar os grandes jogos e os eventos das Copas. Essa discussão é

normal, sabemos que precisa haver um contraponto.

No final desta discussão toda, com certeza, teremos a nossa responsabilidade e

votaremos para que a Copa do Mundo e os seus jogos aconteçam em Minas Gerais.

Parabéns.

O Deputado Bonifácio Mourão - Obrigado, Deputado Carlos Pimenta.

O Deputado Leonardo Moreira (em aparte) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas,  público  que nos  assiste  pela  TV Assembleia  e alunos  que participam

desta  reunião  plenária,  em  primeiro  lugar,  gostaria  de  cumprimentar  o  Deputado

Bonifácio Mourão pelas falas preciosas e precisas neste debate. Cumprimento V. Exa.

pela condução dos trabalhos, como Líder do Governo nesta Casa, e o Governador

Antonio Anastasia por ter também capacitado Minas Gerais a ser uma das primeiras

sedes da Copa das Confederações e da Copa do Mundo.  Quero dizer,  Deputado

Bonifácio Mourão, que, há mais de uma década, V. Exa. tem sido um grande Líder na

Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais em se tratando das causas do
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governo que trazem progresso e prosperidade.

Fiquei atento nestes dias, observando este debate. Também fiquei um pouco atônito

e confuso porque a questão da bebida alcoólica, do alcoolismo, é de saúde pública.

Em que pese a opinião pessoal de cada um sobre haver ou não bebida alcoólica em

jogos de futebol, na Copa das Confederações e na Copa do Mundo, neste momento

estamos discutindo se Minas Gerais quer ou não a Copa das Confederações e a

Copa do Mundo.  Não estamos discutindo se bebida faz bem ou mal.  Isso é uma

opinião pessoal de cada um. No caso, há uma exigência internacional para que esse

evento aconteça no nosso Estado. É motivo de muita disputa trazer um evento como

esse para o nosso Estado. Já pensou, Deputado Bonifácio Mourão, como ficarão,

depois de toda a luta do Governador Antonio Anastasia e de inúmeros pares desta

Casa que defendem o povo brasileiro, os mineiros e as mineiras que querem ter a

alegria da Copa das Confederações e da Copa do Mundo? Serão tolhidos por causa

de uma exigência que, diga-se de passagem, é internacional e nada tem a ver, como

disse V. Exa. tão brilhantemente, com o previsto na legislação vigente. Essa é uma

situação casual e específica justamente para a Copa das Confederações e a Copa do

Mundo.

Encerrarei,  Líder  do  Governo,  parabenizando V.  Exa.  por  suas  palavras  e  pela

forma de conduzir os trabalhos. Quero dizer aos Deputados e Deputadas que vamos

sim trazer essa alegria para o nosso Estado de Minas Gerais, vamos aprovar esse

projeto que o Governador Antonio Anastasia, com muito carinho, enviou a esta Casa

e  não  vamos  fazer  essa  confusão  na  discussão  desse  projeto.  Não  está  sendo

discutido se bebida alcoólica faz bem ou mal, mas se Minas Gerais vai querer ser

sede da Copa das  Confederações  e  da  Copa do Mundo;  se vamos  proporcionar

alegria aos mineiros, às mineiras e aos jovens; e se a Assembleia Legislativa, por

parte, diga-se de passagem, de uma minoria, vai tolher do povo mineiro e do Estado

de Minas Gerais  essa conquista.  Por  isso  solicito  o  encaminhamento  favorável  e

urgente para a aprovação desse projeto de lei, pois Minas Gerais se configura como

um dos últimos Estados a aprovar essa legislação. Muito obrigado.

O Deputado Bonifácio Mourão - Muito obrigado, Deputado Leonardo Moreira.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. (em aparte)* - O Deputado Gustavo Valadares
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perguntou: “Alencar, você vai falar de novo?”. Estamos aqui expondo nossa posição,

e o Deputado Glaycon Franco se posicionou da mesma forma. A posição é uma só:

houve modernização,  e vamos vender  cerveja  e bebidas na  Copa do Mundo.  Os

camarotes foram feitos. Se pode antes, não poderá depois. Temos de discutir isso.

Visitamos estádios do mundo inteiro e vimos que isso acontece em todo lugar.

Deixo mais uma vez a minha opinião a V. Exa. como Líder do Governo. Temos de

trazer  essa  discussão para  a  Casa.  Temos  estádios  modernos  e  condições  para

conversar e discutir. Temos de deixar isso bem claro, pois deve servir para todo o

mundo. A bebida alcoólica deve ser permitida somente nos primeiros 45 minutos, no

primeiro tempo; do meio para lá, não deve ser mais.

O pior é que vemos hoje que a pessoa fica bebendo antes de entrar no estádio. A

pessoa já entra de fogo, pois fica bebendo até o último minuto antes de entrar no

estádio de futebol. Ela fica bebendo do lado de fora, no entorno. Se temos de proibir

no interior, o que fazer em relação ao entorno? O que está acontecendo é isso.

Essa  discussão  tem  de  ser  feita  nesta  Casa.  O  torcedor  mineiro  mudou  e  se

educou. Há modernidade nos estádios de futebol, até no estádio do melhor time de

Minas Gerais,  que é o  meu América.  Lembro  a V.  Exas.  que,  no  Independência,

quando foi  proibida  a  venda de cerveja,  nos jogos do América ela  era  permitida;

continuamos  vendendo  porque  o  torcedor  era  educado.  A educação  do  torcedor

mudou. Vejam o que acontece hoje.

Aproveito a oportunidade para cumprimentar os meus conterrâneos de Itabirito que

visitam  esta  Casa  hoje.  Desejo  a  todos  uma  boa  estadia.  Itabirito  também  está

preparada para ser subsede da Copa do Mundo no próximo ano.  A população da

minha cidade de Itabirito realmente sabe receber. Muito obrigado.

O Deputado Bonifácio Mourão - Obrigado, Deputado Alencar da Silveira Jr. Com

muito prazer, concedo aparte ao craque Deputado Marques Abreu, que, com certeza,

com muita autoridade, falará sobre o assunto.

O Deputado Marques Abreu (em aparte) - Obrigado pelo aparte. Bom dia, colegas

Deputados.  Estive  muito  atento  à  sua  explanação,  que  acima  de  tudo,  foi  muito

didática e de fácil  compreensão. Como ex-atleta, é claro, sou totalmente contra a

bebida no estádio. Todos já conhecem a minha opinião a esse respeito. Mas, muito
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além disso,  trata-se de  uma Copa do Mundo.  Como milhares  de  sul-americanos,

ansiamos pela Copa do Mundo aqui no quintal da nossa casa, então eu não poderia

deixar de ser favorável ao projeto do nosso Governador. É importantíssimo que ele

seja  votado  hoje,  para  deixarmos  essa  questão  para  trás,  pois,  daqui  a  duas

semanas, a Copa já estará aqui. Seria um retrocesso voltarmos e não votarmos esse

projeto,  que  dará  a  possibilidade  de  esta  geração  viver  uma  Copa  em  nosso

continente. Gerações passaram sem essa oportunidade.

O José Ferreira foi muito feliz em sua exposição ao dizer que a nossa última Copa

foi  realizada  há  63  anos.  No  continente,  a  última  foi  realizada  há  35  anos,  na

Argentina. A chance está em nossas mãos. Portanto, votaremos favoravelmente ao

projeto para que a Copa aconteça e seja um sucesso.  Não temos dúvidas disso.

Muito obrigado.

O Deputado Bonifácio Mourão - Obrigado, Deputado Marques Abreu.

O  Deputado  Glaycon  Franco  (em  aparte)  -  Obrigado,  nosso  Líder  Deputado

Bonifácio Mourão. Saúdo os jovens que estão presentes e os colegas Deputados.

Como  o  Deputado  Marques  Abreu,  fui  relator  desse  projeto  pela  Comissão  de

Prevenção e Combate ao Uso do Crack e de Outras Drogas. O Deputado Marques

Abreu foi o relator pela Comissão de Esporte. Como médico, estou nessa luta para

que as bebidas alcoólicas entrem na mesma política adotada no combate ao cigarro.

Em nossa população, hoje apenas 17% das pessoas são tabagistas, ao passo que,

nas décadas passadas, esse percentual chegava a 35%.

Como disse muito bem S. Exa., nosso Líder Deputado Lafayette de Andrada, essa

foi  a  condição “sine  qua non”  para  que tivéssemos a  Copa aqui  no  Brasil.  Essa

discussão teria de ter sido feita no Congresso. Infelizmente, ela foi repassada aos

Estados, e o povo mineiro não pode ficar sem os jogos, não pode pagar esse preço.

Tenho certeza de que o povo mineiro dará exemplo e haverá grandes jogos.

Temos  de  nos  preocupar  de  fato  com  a  infraestrutura  prometida  pelo  governo

federal, que, infelizmente, anda a passos lentos. Isso é um entrave para que a Copa

das Confederações aconteça, quiçá a Copa do Mundo, haja vista as nossas rodovias

federais, que estão num estado lastimável. Essa questão, que é também de saúde

pública, tem de ser debatida nesta Casa, haja vista que, na BR-040, pela qual trafego
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sempre para a minha querida Conselheiro Lafaiete, acontecem inúmeros acidentes.

O  governo  federal  prometeu  as  melhorias,  mas  nem  as  obras  emergenciais

começaram. A discussão que tem de ser  feita  é  a  questão dos aeroportos.  Com

certeza, o povo mineiro vai dar o exemplo. Como relator,  tivemos a preocupação,

juntamente  com  o  governo  do  Estado,  de  colocar  esse  tema  lá.  Serão  feitas

campanhas  publicitárias  mostrando  a  incompatibilidade  da  bebida  alcoólica  com

direção.  Sabemos que hoje a cada cinco acidentes um ocorre em decorrência da

bebida alcoólica. Tenho certeza de que o Estado de Minas, por intermédio do nosso

querido  Governador,  vai  dar  um  exemplo  de  segurança,  e  esse será  um  grande

evento para o povo mineiro, que merece. Muito obrigado.

O  Deputado  Bonifácio  Mourão  -  Obrigado,  Deputado  Glaycon  Franco.  Para

terminar,  queremos dizer  às Deputadas e aos Deputados que estamos discutindo

aqui o mérito, quando, na verdade, não podemos sair da preliminar. A preliminar é o

compromisso feito pela Presidência da República com a Federação Internacional de

Futebol. Naquela época, em que o Presidente fez o compromisso e o Governador de

Minas, juntamente com outros 19, somando 20, e mais quatro Ministros, assinaram, o

Congresso Nacional teve oportunidades e mais oportunidades de discutir. Agora, não.

Agora,  é  uma  questão  de  fato  e  de  direito,  o  compromisso  está  assinado  pelas

autoridades competentes. Já estamos no mérito da questão para dizer se a bebida

deve ou não ser liberada. O fundamental é saber se a Assembleia de Minas vai ou

não referendar o compromisso feito pela Presidência da República com a Federação

Internacional de Futebol; se ela vai contribuir para que o País falte com a sua palavra,

falte com o seu compromisso com a Federação Internacional de Futebol. Essa é a

questão. Agora, depois de realizadas essas disputas da Copa das Confederações e

da Copa do Mundo,  volta  a  proibição  sem que o  Brasil  passe pela  vergonha de

romper o compromisso com a Federação Internacional de Futebol. Muito obrigado.

O  Sr.  Presidente  (Deputado  José  Henrique)  -  Com  a  palavra,  para  discutir,  o

Deputado Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, Deputado José Henrique, Deputadas

e  Deputados,  companheiros  das  galerias  que  nos  visitam,  bom  dia.  Estavam

presentes, fazendo-nos uma visita, os nossos estudantes de Itabirito, a terra do nosso
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querido Alencar da Silveira Jr., e também de Piranguinho, a terra do pé de moleque

mais gostoso do mundo.

Sr.  Presidente,  inscrevi-me  para  fazer  a  discussão  no  2º  turno  do  projeto  do

Governador  do  Estado  que  dispõe  sobre  as  medidas  relativas  à  Copa  das

Confederações de 2013 e da Copa do Mundo de 2014,  mas,  antes  de iniciar  as

minhas observações a respeito do projeto, vou conceder aparte ao Deputado Fábio

Cherem para que ele faça suas considerações preliminares.

O  Deputado  Fábio  Cherem  (em  aparte)*  -  Muito  obrigado,  Deputado  Rogério

Correia. Hoje, a Assembleia de Minas tem a oportunidade de referendar o País como

um país sério. Pela sua imagem e pelo seu trabalho ao longo do tempo, hoje o Brasil

faz parte do circuito mundial da competição mais importante do futebol. Brevemente,

em 2016, sediará as Olímpiadas.

É importante que o Brasil seja visto no circuito mundial como um país sério. Não se

pode firmar compromissos de forma errática, em zigue-zague. Ou o País aceita as

regras  do  evento  internacional  que  vai  receber  ou  o  que podemos  fazer?  Como

vamos construir  a  imagem de que o nosso país  é sério,  estável  se,  ao longo do

processo, depois de decididas as regras no seu início, volta-se a discutir questões

que  foram  aceitas  de  plano?  A  Assembleia  de  Minas,  ao  defender  o  projeto

encaminhado a esta Casa pelo Governador, tem a oportunidade de demonstrar aos

mineiros e ao mundo que o País aceita as regras que foram impostas para sediar

eventos  internacionais  importantes,  como  a  Copa  do  Mundo,  a  Copa  das

Confederações  e  as  Olimpíadas  de  2016.  É  essa  a  nossa  posição.  Obrigado,

Deputado Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia - Obrigado, Deputado Fábio Cherem. Quero dar minha

opinião e tentar convencer os Deputados da minha posição sobre esse projeto de lei,

que  diz  respeito  às  normas  que  vamos  ter  em  Minas  Gerais  para  a  Copa  das

Confederações da Fifa 2013, a Copa do Mundo da Fifa 2014 e as Olimpíadas de

2016. A importância da realização da Copa das Confederações, da Copa do Mundo e

das Olimpíadas é um consenso no Brasil, não apenas entre nós, Deputados, mas no

Brasil como um todo. Há muito o País queria que a Copa do Mundo, a Copa das

Confederações e as Olimpíadas viessem para cá.
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Em primeiro lugar, é preciso mencionar a importância dessa conquista do Brasil.

Evidentemente, ao falar sobre essa conquista do Brasil, ou seja, trazer a Copa das

Confederações,  a  Copa do Mundo e as  Olimpíadas,  devemos homenagear  o ex-

Presidente  Lula,  aliás  cidadão  mineiro,  porque  recebeu  desta  Casa,  com  muito

carinho, o título de cidadão mineiro. Uma das coisas que o Lula fez foi nos deixar

esse legado de respeitabilidade internacional que o Brasil tem. Hoje, o nosso país é

respeitado  internacionalmente  sob  todos  os  pontos  de  vista.  Por  isso,  com  a

respeitabilidade que tem, pôde concorrer e ganhar, trazer esses eventos para cá. A

partir de uma posição política muito firme do governo do Presidente Lula, vieram para

cá a Copa das Confederações, a Copa do Mundo e as Olimpíadas.

Sr. Presidente, muitos pessimistas achavam que era impossível realizar uma Copa

do Mundo no Brasil. Lembro-me de editoriais de jornais - que sempre apostam contra

o Brasil e aos quais a Presidenta Dilma chama de pessimistas de plantão - dizerem

que os estádios não ficariam prontos, que o Brasil não teria uma Copa digna, que nós

não tínhamos condições de realizar uma Copa do Mundo à altura do que o mundo

merecia. Os pessimistas de plantão, aqueles que têm espírito de cachorro vira-lata,

de achar que o nosso país e o nosso povo não podem fazer o que de melhor se pode

ter no mundo ficaram azarando o Brasil. Alguns torciam contra. Outros torcem contra

até  hoje.  Diziam:  “A Copa  do  Mundo será  um fracasso.  Os estádios  não  ficarão

prontos, as rodovias não ficarão prontas.” Até hoje, algumas aves agourentas acham

que o Brasil não vai conseguir fazer uma Copa do Mundo maravilhosa.

Estou com a Presidenta Dilma, com o Presidente Lula, com a base do governo da

Presidenta Dilma e com a base do governo do Presidente Lula, apostando que vamos

ter uma das Copas mais bonitas e fantásticas a que o nosso planeta já assistiu. O

Brasil,  o povo mineiro e o povo brasileiro vão estar preparados para a realização

desse evento. O mundo vai orgulhar-se do fato de o Brasil haver sediado essa Copa.

Então,  em  primeiro  lugar,  quero  enaltecer  e  parabenizar  o  Presidente  Lula  pela

coragem, e, repito, firmeza política em trazer para cá a Copa das Confederações, a

Copa do Mundo e as Olimpíadas.

Se o Brasil não tivesse o atual grau de respeitabilidade no cenário internacional,

isso não seria possível. Outros Presidentes não conseguiram, exatamente porque o
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Brasil não estava pronto. O País está pronto e está dando demonstrações de que fará

uma grande Copa.  Os que  torciam contra  perderam.  Tomara  que o  Brasil  possa

exercer um bom futebol e ganhar as Copas das Confederações e do Mundo. A vitória

de trazer as Copas para cá o Brasil já conseguiu, e o Presidente Lula foi fundamental.

Não ele sozinho, mas o governo dele e os Governadores de Estado, que também

apostaram  no  sentido  positivo  da  realização  de  uma  Copa  do  Mundo.  O  Brasil,

portanto, sai vitorioso nessa questão.

Isso me coloca obrigatoriamente na posição de votar favoravelmente ao projeto de

lei, porque, se queremos a Copa, temos que adaptar o conjunto de leis. Meu voto,

coerente ao que tenho dito, é favorável ao projeto de lei no sentido de que aprovemos

a realização da Copa em Minas Gerais, com regras de convívio que devem existir

entre os países para a realização de algo específico no Estado de Minas Gerais e no

Brasil. Acordos são necessários para trazer ao País o que ele deseja. Deixo claro

esse posicionamento.

Algumas polêmicas estão postas, entre elas a das bebidas alcoólicas. Tenho uma

posição  tranquila  e  favorável  a  diversos  temas  que  às  vezes  são  polêmicos,  os

chamados temas malditos. Não tenho problemas em me posicionar.  Sou contra a

proibição  geral  de  venda  de  bebidas  alcoólicas,  a  não  ser  evidentemente  para

menores. Sou a favor das descriminalização das drogas. Sou contra o tráfico, mas

sou a favor da descriminalização, porque o problema das drogas não será resolvido

com  a  prisão  dos  usuários,  pois  é  uma  questão  de  saúde  pública.  Não  tenho

preconceito em relação a esses temas nem faço qualquer defesa, pois não considero

ser  uma  questão  moral  e  ética,  mas  sim  de  saúde  pública,  de  política,  de

entendimento.

Sou  também  um  frequentador  assíduo  de  campos  de  futebol,  desde  a  minha

infância. Morava no Carlos Prates e, muitas vezes, ainda com menos de 12 anos, ia

assistir aos jogos de futebol. O Deputado José Henrique foi meu vizinho no Carlos

Prates e sabe disso. Sempre fui muito esportista, frequentador de campos de futebol,

de arquibancadas. Frequentei o Mineirão anos e anos da minha vida; então, tenho um

posicionamento com respeito à venda de bebidas alcoólicas. Depois que foi proibida,

sou testemunha de como o convívio dentro dos estádios melhorou. Vanderlei, nisso
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você  tem  razão:  melhorou  e  melhorou  muito.  A  violência  diminuiu,  as  rusgas

diminuíram, as brigas e os conflitos diminuíram. Isso, evidentemente, melhora muito

para quem vai ao estádio assistir ao futebol. Estou convencido de que essa é uma

regra que veio e deve permanecer:  a proibição de venda de bebida alcoólica nos

campos de futebol. Estou convicto de que essa proibição deve ser mantida. O jogo de

futebol, o espetáculo, que já é de conflitos no bom sentido, entre adversários, e que

envolve torcidas, pode levar a uma radicalização do convívio no interior do estádio, o

que, muitas vezes, leva a brigas e confusões. Às vezes, pessoas que nada têm a ver

com a discussão ficam feriadas e machucadas por causa de irresponsabilidade e uso

em excesso de bebidas alcoólicas. Já vimos, várias vezes, crianças e mulheres que

frequentam estádios sendo prejudicadas com isso; logo, deve ser evitada. Hoje sou

favorável a que se evite a bebida alcoólica nos campos de futebol. Nesse sentido,

votarei favoravelmente à manutenção dessa restrição por esse motivo exposto em

relação às bebidas alcoólicas no campo de futebol, assim como evidentemente elas

também não combinam  com  a direção de automóveis.  A Lei  Seca também deve

permanecer com toda a sua radicalidade.

Se o motorista bebeu, deve, sim, pagar multa grande e até perder a carteira. Quem

faz uso de bebida alcoólica e dirige coloca em risco a vida dos outros. Evidentemente,

sou favorável a que se libere a venda de bebida alcoólica, mas, em determinados

locais, porque é prejudicial e deve sofrer restrições, como a venda de bebida alcoólica

a menores e para quem vai dirigir.  Estou convencido de que não se deve vender

bebida alcoólica nos estádios. Gostaria de fazer essa ressalva, mas, evidentemente,

sou favorável ao projeto de lei para que sejam realizadas a Copa do Mundo e a Copa

das Confederações em Minas Gerais.

O Deputado Vanderlei Miranda (em aparte)* - Muito obrigado, Deputado Rogério

Correia.  Fiz uso desse microfone ontem várias  vezes e tenho procurado não ser

repetitivo, embora o foco seja a questão da liberação ou não da venda de bebida

alcoólica nos estádios. Quero dizer a V. Exa. e aos que nos acompanham das suas

casas e dos seus ambientes de trabalho espalhados pela nossa querida Minas Gerais

que o Mineirão foi inaugurado em 1965. Comecei a frequentá-lo em 1966, ou seja, um

ano após a sua inauguração. Tenho muita saudade do tempo em que, sem dinheiro,
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íamos ao Mineirão a pé, pela estrada velha de Engenho Nogueira. Naquele tempo,

não existia a Carlos Luz nem o anel rodoviário. A antiga BR transformou-se no anel

rodoviário, que tem de ser chamado de anel “mortoviário”, devido ao perigo a que

estamos expostos ao transitarmos por ele. Sou de um tempo em que papai juntava

todos os seus filhos, o meu tio e os meus primos, e íamos a pé pela estrada velha de

Engenho  Nogueira,  atravessávamos  o  Lar  Dom  Orioni  e  saímos  na  entrada  do

Mineirão. Que tempo gostoso era aquele! A torcida ia ao estádio para se alegrar, para

torcer.  Não havia violência. As charangas do Júlio e do Aldair Pinto animavam as

torcidas, enfim, era uma festa maravilhosa, com as crianças no estádio. Mas, em

determinado tempo, as famílias desapareceram do Mineirão, os pais não levavam

mais os seus filhos até lá. Eu mesmo passei muitos anos sem ir ao Mineirão, porque

começou uma cultura de violência no País, que não está restrita apenas aos estádios.

Lamentavelmente, hoje vivemos um clima de insegurança e violência terríveis.

Deputado Rogério Correia, sou e serei sempre contra qualquer tipo de permissão

de uso de qualquer  substância que possa alterar  a capacidade de raciocínio  das

pessoas e até mesmo de se autodominar. Hoje o padrão Fifa para os estádios não

prevê mais  os  fossos que separam o torcedor  do campo.  Agora o que separa  o

torcedor do campo é um muro de meio metro, e a Fifa não permite polícia no campo.

Vou lembrar, mais uma vez, o companheiro Antônio Júlio, hoje Prefeito de Pará de

Minas. Espero que não tenha de dizer isso mais uma vez, Deputado Rogério Correia.

Creio que estamos discutindo aqui hoje - alguns ainda não perceberam - que aí está

uma tragédia anunciada, sem querer fazer terrorismo, como fazem alguns, dizendo

que os Deputados não querem a Copa do Mundo em Minas Gerais.  Não é nada

disso. Frequento o Mineirão há mais tempo do que muitos aqui têm de idade. Alguns

que aqui estão nasceram muito depois da inauguração do Mineirão. Querem agora

transferir para nós o ônus, dizendo que não queremos os jogos da Copa em Minas,

que a Fifa não vai realizar os jogos aqui se a venda de bebida não for liberada, que a

indústria de cerveja investe US$4.000.000.000,00 em patrocínio.

Não estou aqui discutindo a frieza do mercantilismo, do capitalismo. O que estou

discutindo e continuarei a discutir nesta Casa, pois é minha responsabilidade, já que

quase 66 mil pessoas, o que é um Mineirão lotado, votaram em mim e esperam essa
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minha postura; e não vou fugir  à responsabilidade de fazer o contraditório, de me

colocar contra a liberação da bebida no estádio.  V.  Exa. bem disse,  e os  índices

mostram que a violência diminuiu nos estádios. As crianças voltaram ao estádio, as

famílias voltaram ao estádio. Não vou aceitar e ficar ouvindo Deputados usando estes

microfones para dizer que não queremos os jogos das Copas das Confederações e

do Mundo aqui, em Minas Gerais. Pelo contrário, queremos, sim, torcemos para isso.

O evento é importante, e a Fifa, para fazer isso, fez exigências absurdas em relação

aos campos. Mas foram dadas a ela regalias que nenhum brasileiro tem: isenção de

pagamento de impostos, não fiscalização dos membros dos comitês e das equipes

que virão ao Brasil; conversão imediata para as moedas, seja euro, seja dólar, seja o

marco  alemão  -  conversão  sem  nenhum  ônus,  sem  importar  qual  o  volume  da

conversão, e esse dinheiro vai embora depois. Dão o argumento de que ficará um

legado  de  construções.  “O.k.”,  maravilha!  Vamos  ficar  com  estádios  fantásticos,

maravilhosos, mas há de se questionar como fica a nossa segurança.

Deputado  Rogério  Correia,  estou  preocupado  com  a  segurança,  com  os  meus

filhos, com os filhos dos meus queridos mineiros. Se alguém quer e gosta de tomar

cerveja, não tenho nada com isso. Os Estados Unidos têm um modelo que considero

perfeitamente aplicável ao Brasil. Deputado Rogério Correia, há bebida na NBA, só

que é liberada apenas nos últimos 15 minutos do jogo. Terminado o jogo, a partir das

10 horas da noite, nenhum bar pode vender bebida alcoólica. Nós, lamentavelmente,

copiamos  e  importamos  tanta  coisa  ruim  de vários  países,  inclusive  dos  Estados

Unidos, e, às vezes, ignoramos as boas ideias.

Quero  deixar  bem  claro  que  nossa  discussão  não  tem  cunho  religioso.  Esta

discussão não é se haverá ou não jogos das Copas das Confederações e do Mundo

aqui, em Minas Gerais, porque isso já está definido. Os jogos acontecerão, sim. O

que não acredito é que a Fifa deixe de realizar  um jogo aqui,  porque não tem a

bebida no estádio. Mas alguns aqui já estão até falando em nome da Fifa. Já estão

até  cancelando  os  jogos  que  ocorrerão aqui,  tanto  da  Copa  das  Confederações,

quanto da Copa do Mundo. Estão falando pela Fifa, há procuradores da Fifa aqui.

Deputado Rogério Correia, já estão cancelando os jogos, e a culpa é sua, a culpa é

minha, a culpa é nossa, pois estamos fazendo este debate aqui, aliás, coisa que esta
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Casa não faz. Há muito tempo esta Casa não debate e não discute absolutamente

nada. Como bem disse o Deputado Sávio Souza Cruz, repetindo o que foi dito ontem,

deveria  ser  mudado  o  nome  de  Assembleia  Legislativa  para  Assembleia

homologativa, porque os projetos chegam aqui e são aprovados.

Alguém citou que o Brasil é conhecido como a pátria da chuteira ou das chuteiras,

mas o Brasil agora está sendo conhecido como a pátria de joelhos diante de uma

instituição que se considera acima de todo e qualquer poder, sendo capaz de interferir

até na soberania dos povos. Isso é inadmissível, e não podemos aceitar. Obrigado

pelo aparte, Deputado Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia - Obrigado, Deputado Vanderlei Miranda. Corroboro as

palavras de V. Exa., lembrando que a Copa das Confederações, a Copa do Mundo e

as  Olimpíadas  já  são  uma realidade  no  Brasil.  Quem  nisso  não  acreditava  não

éramos nós, eram os que acham que o Brasil não dava conta do recado. Felizmente -

repito - o Presidente Lula, com a credibilidade que o Brasil tem no exterior, a partir do

seu governo, teve a firme posição de trazer a Copa para cá, e isso já é um grande

ganho.  Então,  precisamos aprovar  o projeto hoje ainda,  a fim de referendar  essa

posição aqui, em Minas Gerais.

Além disso, comunico outro ponto importante para o esporte mineiro e para o Brasil

nos  cenários  nacional  e  internacional.  Apresentei  uma proposta  de  concessão do

título de Cidadão Honorário ao Ronaldinho Gaúcho, o que foi prontamente aceito e

publicado  pelo  governo do Estado.  Agradeço ao Governador  Antonio  Anastasia  a

compreensão da importância desse título, o que fortalece o esporte como elemento

essencial na vida das pessoas.

Sr. Presidente, além das questões que estamos discutindo, relativas às Copas do

Mundo  e  das  Confederações,  gostaria  de  situar  dois  assuntos  e,  logo  após,

concederei aparte aos Deputados Duilio  de Castro e Zé Maia.  São dois assuntos

importantes, que devem ser pauta do nosso debate e da nossa preocupação no dia

de hoje,  que é o Dia  Mundial  do Meio Ambiente,  dia  de luta  a favor  da questão

ambiental. Tenho duas preocupações, em Minas Gerais, que gostaria de relatar. Uma

se refere ao problema da mineração e o meio ambiente. Ontem, li nos jornais que o

Prefeito de Brumadinho havia feito um decreto transformando a Serra da Moeda em
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bem imaterial, no sentido da sua preservação, e o próprio Prefeito o desfez. Estou de

posse de um projeto de lei que transforma a Serra da Moeda em bem imaterial e,

dessa forma, não permite a exploração de minério nela por questões ambientais, de

flora e de fauna. É uma serra de grande importância turística e ambiental  para a

região  metropolitana,  inclusive  do  ponto  de  vista  climático.  Ainda  em  relação  à

questão do meio ambiente, Minas Gerais ganhou, mais uma vez, o título de campeã

do desmatamento da mata atlântica. Os Estados do Paraná e de Minas foram os

campeões  de  desmatamento  neste  ano,  sendo  que  50%  do  montante  total  são

responsabilidade do nosso Estado. Solicitamos aos órgãos ambientais de Minas que

tenham mais cuidado com a mata atlântica. Do ano passado para este, houve um

aumento de 70% de desmatamento em Minas Gerais - um dado muito triste, que

temos a lamentar.

Minha segunda preocupação é que hoje teremos uma assembleia de professores

na  porta  desta  Casa.  Os  professores  anunciam  novamente  um  ciclo  grevista,

repetindo-se as mesmas reivindicações feitas no governo Anastasia e não atendidas,

a  não  ser  nas  propagandas.  São  propagandas  em  que  queríamos  morar,  mas

moramos em Minas,  e não nas propagandas do governo. Os professores estarão

hoje,  na  porta  da  Assembleia  Legislativa,  novamente  com  a  mesma  pauta  de

reivindicações. É outro problema que nos preocupa.

O Deputado Duilio de Castro (em aparte) - Obrigado, Deputado Rogério Correia.

Estou acompanhando atentamente a discussão do Projeto de Lei nº 3.685, que nada

mais é que a convalidação de um acordo feito pelo governo federal, que deveria ter

sido discutido anteriormente.

Acertou  muito  o  ex-Presidente  Lula  quando  trouxe  esse  evento  para  cá,  pois

certamente países do mundo inteiro o queriam, e o Brasil  terá a oportunidade de

sediá-lo. Ele trará muitos recursos para o País, principalmente por causa do turismo.

Vai gerar emprego, renda, qualidade de vida, o que é muito importante. Mas esse

acordo aprovado pelo governo federal por lei já deveria incluir a autorização para a

venda de bebida alcoólica nos estádios. Isso evitaria que acontecesse o que está

havendo em Minas Gerais, que é o último Estado a convalidar o acordo brasileiro. A

credibilidade do Brasil está em jogo.



583
____________________________________________________________________________

Segundo ponto, Deputado: é muito incoerente falar-se em proibir a venda de bebida

alcoólica no estádio quando ela acontece nos bares do entorno, a um quarteirão dali

ou mais para baixo. Presenciei isso quando tive oportunidade de estar no jogo do

Brasil no Mineirão. Pessoas na orla da lagoa estavam enchendo o “pandu”, se assim

podemos falar, e entrando bêbadas no estádio. Isso aconteceu de fato. Se querem

que não haja bebida alcoólica no estádio, há que se estabelecer no Estado e no País

que, no dia de jogo da Copa, não pode haver venda de bebida, como acontece no dia

das eleições. A incoerência está nisso. Ou então coloquem o bafômetro dentro do

estádio  e  digam  que  não  pode  entrar  nessa  situação,  que  a  lei  seca  tem  de

prevalecer. Não adianta proibir dentro do estádio e abrir mão no entorno, onde as

pessoas agem da mesma maneira.

O  alcoolismo  é  considerado  uma doença  grave  pelo  SUS,  a  bebida  pode  ser

prejudicial à saúde. Precisamos discutir o problema, ela gera violência. Constatamos

isso nos bairros da nossa cidade, principalmente quando há bebida em excesso. O

que estamos discutindo aqui desde ontem é a convalidação de um acordo que o País

celebrou  em  nível  nacional,  e  deveria  ter  deixado  claro  lá  atrás  o  que  poderia

acontecer  no  evento.  E  não  jogar  o  problema  para  os  Estados,  causando  essa

polêmica nas vésperas de um evento tão grande, como a Copa das Confederações.

E virá um evento maior ainda, que é a Copa do Mundo, que todos queremos, porque

significa muito recurso que entra e ficará no nosso país. Porém, isso deveria ter sido

discutido lá atrás.

Esta discussão está  saindo do mérito.  Todos sabemos que a  bebida  faz mal  à

saúde.  Sou  contra  a  bebida,  não  tenho  problema com  ela,  não  bebo.  Porém,  a

questão deveria ser tratada lá atrás. Hoje o mérito é a convalidação de um acordo

que o País celebrou. Neste momento a credibilidade do Brasil está em xeque. Lula

acertou lá atrás, mas deveria ter tratado o problema em nível nacional, para evitar o

que está acontecendo agora. Minas Gerais deu o exemplo.

As grandes obras que estão sendo realizadas no País inteiro poderiam demorar

mais 50 anos para tornarem-se realidade. Está havendo investimentos nas rodovias,

avenidas, BRTs e aeroportos. Talvez estejamos avançando 50 anos com essas obras.

Há pontos positivos e negativos, mas os negativos, como o caso do uso da bebida,
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deveriam ter sido discutidos, como já disse, no começo do debate que visava trazer a

Copa do Mundo para cá.  Ele foi  acordado pelo nosso Presidente  e por  todos os

Governadores. Hoje o que temos de discutir é a convalidação de um acordo, e não

sair do mérito do debate. Muito obrigado, Deputado.

O  Deputado  Rogério  Correia  -  Obrigado,  Deputado  Duilio.  Sr.  Presidente,  o

Deputado Zé Maia havia pedido aparte e sinto por não ter concedido, mas espero

haver contribuído para o debate. Certamente o Deputado Cabo Júlio aprimorará mais

a discussão. Agradeço ao Presidente o tempo e desejo a todos nós uma Copa das

Confederações  e  uma  Copa  do  Mundo  vitoriosas  no  sentido  do  esporte  e,  de

preferência, com a vitória do Brasil, apesar de o Felipão não ter levado o Ronaldinho.

Mas ele ainda vai chamá-lo para a Copa do Mundo. Estamos na expectativa de o R10

participar,  para abrilhantar  ainda mais  Minas Gerais  na Copa do Mundo de 2014.

Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir, o Deputado Cabo Júlio.

O Deputado Cabo Júlio* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, inicialmente quero dizer

que nem eu nem ninguém, em sã consciência, seríamos contra uma Copa do Mundo.

Uma Copa do Mundo ou uma Copa das Confederações leva o País a conhecimento

mundial; os olhos do mundo se voltarão para o nosso país e, no nosso caso, para

Minas Gerais. Mas, sob a égide de uma Copa do Mundo, o Brasil virou uma bagunça.

Bilhões e trilhões são gastos em nome de uma Copa do Mundo, como se o Brasil só

existisse nesses 30 dias.

A Fifa faz algumas exigências para que o País seja sede de uma Copa do Mundo,

exigências  praticamente  na  base  do  terrorismo  e  da  chantagem.  Estive  lendo  o

acordo feito entre o Brasil e a Fifa. Como advogado, fiquei assustado com os termos

em que o Brasil aceitou sediar a Copa do Mundo. Estou lendo um termo assinado por

alguns Ministros de Estado e pela nossa Presidente Dilma, que contou, à época, com

a assinatura do Ministro da Justiça. Comecei a ficar assustado quando li que termo de

acordo passa a ter validade um ano antes da Copa; passa a valer um ano antes da

Copa do Mundo. E um deles diz o seguinte: o Estado brasileiro concede poderes

especiais aos oficiais locais para que apliquem as leis para reforçar a proibição e

zona de inclusão... (...) ...permitindo prisões por suspeita, busca e apreensão na casa
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de pessoas, sem mandato. Enfim, para ser mais claro e objetivo, para sediar uma

Copa do Mundo, o País perde a sua soberania. Rasgamos a Constituição e falamos

para a Fifa que, 12 meses antes da Copa, abrimos mão de ser um país democrático.

E com a Fifa, se você quer, bem; se não quer, amém. Mesmo assim, muitos países

querem. Então, foi feito esse acordo.

Deputado Rogério Correia, há uma passagem da lei de terrorismo americana que

diz: em caso de terrorismo, é permitida a tortura, desde que a tortura seja feita com

água; desde que a tortura com água seja feita com água potável; desde que a água

potável esteja com 30º. Copiamos um pedaço e inserimos no acordo para o Brasil

assinar.

Esses acordos não podem ser modificados, alterados, emendados ou suprimidos.

Ou o governo brasileiro aceitava o acordo tal como estava ou não haveria Copa no

Brasil. O que aconteceu? Entramos agora na discussão sobre bebidas em estádio.

Nesta Casa, a discussão está sendo feita na base da chantagem e do terrorismo. E a

chantagem e o terrorismo dizem que, se não aceitarmos que se vendam bebidas nos

estádios, a Fifa não vai querer jogos em Minas Gerais. E a Assembleia de Minas e os

Deputados que são contrários à venda de bebidas em estádios terão de dizer ao povo

que não haverá jogos da Copa por causa disso. Essa é a linha: se não há bebida, não

há Copa do Mundo nem Copa das Confederações.

Esse  discurso  é  muito  frágil,  é  um  discurso  para  quem  não  tem  argumento.

Deputado Vanderlei, que é Presidente da nossa Comissão, V. Exa. sabe que esse

discurso que diz que sem bebida não há Copa é frágil; é o discurso de quem não tem

argumento, de quem não sabe debater.  E as pessoas se levantam para dizer que

temos de olhar a responsabilidade dos Deputados. Ouvi um Líder dizer isso aqui.

Parei então para pensar e comecei a me indagar: quer dizer que, se eu não for a

favor de bebidas no estádio, serei irresponsável? Eu me imaginei nessa condição: se

eu for contra bebidas no estádio, segundo argumentos de alguns, serei irresponsável

porque ser responsável é ser a favor de um projeto que libera a venda de bebidas nos

estádios.

Deputado  Adalclever,  nosso  Líder,  Deputado  que  liderou  muito  bem  a  nossa

bancada, comecei a pensar que quem disse isso estava subliminarmente chamando
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o governo de Minas  e  o  Ministério  Público  de  irresponsáveis,  porque aqui,  neste

Estado de Minas Gerais, está valendo um termo de ajustamento de conduta. Esse

termo, assinado pelo Ministério Público e pelo governo do Estado, diz que é proibida

a venda de bebidas alcoólicas em estádios.  Essa proibição está em vigor.  Então,

quem  usa  o  argumento,  Deputado  Rogério  Correia,  de  que  quem  vota  contra  é

irresponsável está chamando as pessoas que assinaram esse termo de ajustamento

de conduta de irresponsáveis. Pergunto: será que esse TAC saiu do nada? Será que,

num dia qualquer, o Promotor acordou e falou que iria ajuizar uma ação civil pública

contra a venda de bebidas? É claro que não. Há por trás dessa iniciativa um histórico

de violência contra pessoas que ficaram num local com 50, 60, 70 mil pessoas. Se

não  fosse  um  argumento  forte,  o  Estado  não  assinaria  esse  TAC.  Por  isso,  o

argumento  segundo o  qual  quem é contra  bebida  nos  estádios  é  irresponsável  é

fraco, muito furado, de gente que não tem capacidade de argumentação.

Deputado Vanderlei Miranda, Presidente da nossa Comissão, por favor.

O Deputado Vanderlei Miranda (em aparte)* - Deputado Cabo Júlio, agradeço a V.

Exa.  por  se juntar  a  nós nesse coro em defesa da não liberação de bebidas no

Estádio Governador Magalhães Pinto, nosso popular Mineirão.

V. Exa. falou da tribuna a respeito da soberania do nosso país. Mais uma vez vou

citar a jornalista Raquel Faria, que, no finalzinho da sua coluna de hoje no jornal “O

Tempo”,  faz  uma  observação  em  relação  à  Fifa.  Quero  destacar  somente  uma

passagem. Ela diz o seguinte: “O Brasil está sob a intervenção da Fifa”. Enquanto V.

Exa. fazia seu brilhante e inteligente discurso, eu analisava que, por muitos anos, o

Brasil viveu sob a intervenção do FMI. Este país vivia de joelhos diante do FMI; não

se fazia absolutamente nada neste país se o FMI não desse o seu aval. Graças a

Deus ficamos livres do “Famigerado Monetário Internacional”, retirando o “Fundo” e

colocando “Famigerado”.  Ficamos livres,  Deputado Cabo Júlio.  Mas  agora  vemos

essa situação acontecer,  num evento de  curtíssima duração:  30  dias.  O que nos

assusta é que, como bem disse V. Exa., o acordo está valendo desde 2010 e será

suspenso para um evento que, no caso da Copa das Confederações, não dura nem

30 dias. A Copa do Mundo, no próximo ano, durará em torno de 30 dias. A Fifa está

exercendo o domínio sobre o nosso país desde 2010 e continuará até dezembro de



587
____________________________________________________________________________

2014. Quando a jornalista Raquel Faria diz que o Brasil está sob a intervenção da

Fifa, não há nenhum exagero nisso, é uma verdade.

Sei  que V.  Exa.,  além de Deputado nesta  Casa,  foi  Deputado Federal  por  dois

mandatos  e  Vereador  na  nossa  Capital.  V.  Exa.  já  subiu  os  degraus  das  casas

legislativas e hoje compõe a nossa Bancada do PMDB e do Bloco PT-PCdoB-PRB. V.

Exa. tem uma autoridade muito grande, principalmente por lidar com a questão, uma

vez que há muitos anos V. Exa. tem uma comunidade terapêutica funcionando. V.

Exa.  tem  sido  um  grande  incentivador  para  que  essa  comunidade  continue

funcionando, porque ela já teria fechado se dependesse de recursos financeiros.

O Deputado Cabo Júlio* - Há 12 anos.

O Deputado  Vanderlei  Miranda (em aparte)*  -  Há 12 anos? Então V.  Exa.  tem

autoridade para falar sobre isso. Quantos alcoólatras V. Exa. recebeu lá e hoje estão

perfeitamente  integrados  e  ajustados  a  suas  famílias?  Foram  dezenas,  centenas,

milhares  que passaram por  lá.  E  já  está  claro,  é  voz  comum entre  aqueles  que

cuidam das comunidades terapêuticas que algumas vezes é mais fácil retirar o vício

da cocaína e até mesmo do “crack” do que recuperar uma pessoa que se viciou em

álcool.

Quero crer que a discussão que fazemos aqui,  como bem dito por V. Exa.,  é a

discussão  dos  responsáveis.  E  não  podemos  admitir  que  sejamos  taxados  de

irresponsáveis. Quero crer que esta Casa hoje tem a oportunidade de dar um bom

exemplo,  votando  a  favor  da  continuidade  da  proibição  do  consumo  da  bebida

alcoólica em estádios. Muito obrigado.

O  Deputado  João  Vítor  Xavier  (em  aparte)*  -  Quero  retomar  um  ponto  que

apresentei ontem, meu caro Deputado Cabo Júlio. Nós precisamos ter coerência. A

minha grande questão é a coerência.

Sou  um  homem  do  meio  esportivo,  que  trabalha  e  vive  no  meio  do  esporte.

Frequentei o Mineirão a minha vida toda, desde garoto, ainda como apaixonado pelo

futebol. Há 13 anos, estou lá semanalmente, por ofício, por dever profissional, como

jornalista esportivo. Estou credenciado para a Copa das Confederações pela Rádio

Itatiaia,  que,  aliás,  pagou  caro,  como  todos  os  veículos  de  comunicação,  pela

transmissão do evento.
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Não entendo a falta de coerência deste debate sobre as bebidas nos estádios do

Brasil.  A minha  grande  questão,  caro  Deputado Cabo  Júlio,  não é  haver  ou  não

bebidas. Sei de pontos muito positivos na proibição de bebidas nos estádios e relatei

isso ontem: diminuição da violência, da criminalidade, das ocorrências. Também sei

que muitas  pessoas vão aos estádios  e não são alcoólatras  nem criminosas, e a

bebida,  no caso delas,  não provoca nenhum tipo de dano para a sociedade.  São

pessoas que vão até lá e tomam um ou dois copos de cerveja, assim como eu, por

exemplo, que gosto de tomar uma ou duas taças de vinho, o que não me faz mal

algum na vida nem muda minha postura ou referência de mundo.

Meu grande questionamento, caro Deputado Cabo Júlio, é quanto à coerência. Uma

questão como essa tem que ser debatida como política de Estado: ou pode sempre,

ou não pode nunca. Apresentei uma emenda e quero, mais uma vez, fazer um apelo

aos nobres colegas para que a votem. Ela diz que a política pública sobre a bebida no

estádio  tem  que  ser  única.  Esta  Casa  entende  que  não  causa  problemas  haver

bebidas no Mineirão? Então, vamos aprovar que seu consumo seja liberado sempre.

Esta Casa entende que não é bom haver bebidas no Mineirão? Então, vamos aprovar

que não haja nunca. Esse é o meu questionamento, o meu ponto de vista; é uma

questão de coerência.

Precisamos fazer um debate profundo sobre o tema. Vamos chamar aqui médicos

que trabalham ou trabalharam no Mineirão. O Dr. Vicente, por exemplo, foi médico lá

por mais de 40 anos. Foi  o primeiro médico do Estádio e, até o seu fechamento,

estava lá.  É um homem que precisa ser ouvido a esse respeito.  O Ricardo Raso,

Diretor-Geral da Ademg, tem 30 anos de Mineirão, em todos os cargos. Vamos ouvir

essas pessoas, o cidadão comum, o torcedor. Recebo manifestações diárias em meu

programa de rádio, Deputado Cabo Júlio, defendendo os dois lados. Há torcedores

que dizem que o Mineirão  está  melhor  sem bebida,  e há os  que dizem que são

cidadãos de bem e querem se assentar no estádio, no domingo à tarde, e tomar dois

ou três copos de cerveja e voltar de táxi, ônibus ou de carona com um amigo, sem

fazer mal a ninguém.

O debate está muito superficial,  por  isso faço um apelo à Casa para aprovar  a

minha emenda, e aí partirmos para um debate mais profundo, de coerência, a fim de
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termos  uma política  pública  única.  Se  entendermos  que a  bebida  é  ruim  para  o

Mineirão,  que ela seja definitivamente banida de lá;  se entendermos que ela não

causa  danos  maiores,  que  seja  liberada,  mas  não  proibida  ou  liberada  para  um

evento específico.

Tenho  sempre  dito  que  passamos  uma  imagem  muito  ruim  de  país  quando

permitimos que estrangeiros tenham aqui direitos que nós mesmos não temos. Vejam

que estranho: o indivíduo que sairá da Itália para assistir à Copa das Confederações

poderá beber cerveja; já o que sair do Barreiro ou da região Noroeste não poderá

fazê-lo,  por exemplo, em um jogo entre Atlético e Cruzeiro, Cruzeiro e Flamengo,

Atlético e São Paulo. Então, isso tem que ser discutido como política pública única, e,

por isso, apresentei uma emenda. Muito obrigado.

O Deputado Cabo Júlio* - Concedo aparte a V. Exa., mas peço-lhe que seja breve

para eu terminar meu raciocínio. V. Exa. tem a palavra, e eu, todo o prazer de ouvi-lo.

O Deputado Doutor Wilson Batista (em aparte)*  - Agradeço o aparte concedido,

Deputado  Cabo  Júlio.  Deixarei  claro  que  estamos  nos  prolongando  em  uma

discussão  que  está  se  tornando  cansativa.  Discutimos  tudo  fartamente:  as

predileções amorosas da Daniela Mercury, as ajudas bilionárias do governo federal

aos negócios do Eike Batista, as leis da Fifa, o consumo do álcool nos estádios. Tudo

foi discutido fartamente, em quantidade, mas, em qualidade, praticamente foi uma

negação.

Precisamos discutir as verdadeiras causas da violência hoje na sociedade. Quais

são  as  verdadeiras  causas?  Será  que a  solução  é  proibir  o  consumo de  bebida

alcoólica apenas durante 90 minutos de um jogo de futebol dentro de um estádio

onde  existe  segurança?  Será  que  com  essa  medida  estaremos  combatendo  a

violência no esporte? Tenho certeza de que não. Às vezes as pessoas consomem

álcool em excesso fora do estádio, sabendo que lá dentro não poderão ter acesso à

bebida. As pessoas já chegam ao estádio embriagadas. Seria o caso de colocarmos

um bafômetro na entrada do estádio.  Se a pessoa não pode ingerir  uma cerveja

durante  o  jogo,  também  não  pode  chegar  lá  bêbada.  É  uma  incoerência

simplesmente proibir o consumo do álcool durante os 90 minutos. E ali as pessoas

estão preocupadas com o jogo e não em ficar bebendo. É uma incoerência enorme,
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uma falta de estudo, uma falta de clareza sobre como combater a violência. Todos

sabemos que os grandes atos de violência que ocorreram em ambientes públicos

onde existe um imenso aglomerado de pessoas não foram provocados pelo consumo

do álcool e, sim, pela falta de segurança, como ocorreu no caso de Santa Maria, no

Rio Grande do Sul. Então, combater a violência é combater sua causa principal, e

não  simplesmente  utilizar  uma  opinião  pessoal,  uma  observação  a  respeito  do

consumo ou não de álcool dentro dos estádios, entendendo que isso estará alterando

a violência no esporte brasileiro.

O Deputado Cabo Júlio* - Não concordo com V. Exa. em relação a se tratar de

opinião pessoal, senão eu estaria dizendo que o meu Governador também assinou

um TAC com base em uma opinião pessoal. Estaria dizendo que o Ministério Público,

quando  propôs  esse  termo  de  ajustamento  de  conduta  para  proibir  bebida  nos

estádios, o fez com base em uma opinião pessoal, superficial, sem qualidade, o que

não é verdade. Creio que, quando o governo do Estado assinou esse TAC, ouviu a

Advocacia-Geral do Estado e vários especialistas no assunto.

Quero voltar  ao meu raciocínio para dizer  o seguinte:  um cavalo de batalha na

Assembleia  Legislativa  de  Minas  Gerais,  há  10  dias  do  início  da  Copa  das

Confederações, por causa de bebida alcoólica. Comecei a tentar entender qual é a

profundidade disso, qual é o senso de responsabilidade ou de irresponsabilidade que

querem nos atribuir. Querem dizer que aqueles que são contra bebida no estádio são

irresponsáveis.  Comecei  a  tentar  entender  qual  é  a  motivação  dessa  defesa

veemente contra essa proibição.

V. Exa. falou em coerência, e eu concordo com isso. Nos jogos do Brasil, não pode

vender bebida alcoólica, mas nos jogos da Fifa pode. Segunda incoerência: serviço

público de transporte no Brasil é uma lástima e em Minas Gerais não é diferente. O

cidadão vai beber no estádio e depois vai voltar a pé, de ônibus ou de táxi. Estamos

dizendo que ele pode beber uma cervejinha, duas ou três, e que vamos esperá-lo na

esquina para prendê-lo. Isso é uma incoerência. Comecei a tentar entender isso. Será

que são só essas incoerências? Descobri que não é senso de responsabilidade ou de

irresponsabilidade,  falta  ou  excesso  de  coerência  que  movem  essa  discussão.

Descobri que esse assunto está respaldado em uma coisa chamada dinheiro, capital,
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cifrão, capitalismo. A empresa Budweiser, fabricante de cerveja, aplicou na Copa do

Mundo do Brasil, em patrocínio, R$4.000.000.000,00. Está sendo usado o seguinte

argumento: se uma empresa que vende cerveja aplica R$4.000.000.000,00, quer seu

dinheiro de volta, então vamos suprimir tudo que fizemos. Acho que Minas Gerais

está usando aquele mesmo argumento que tanto combatemos: esqueçam o que falei

no  passado,  vamos  mudar  tudo  de  novo.  Vamos  suprimir  nosso  termo  de

ajustamento, tudo que entendemos, porque a Budweiser está patrocinando a Copa

com  R$4.000.000.000,00.  Não  interessa  quantas  pessoas  possam  morrer  ou  ser

presas, que tipo de violência pode ocorrer, porque a Budweiser tem que recuperar os

R$4.000.000.000,00 que aplicou.

Não consigo entender que para haver Copa tem de haver bebida alcoólica. Nos

campeonatos brasileiros não houve bebida alcoólica, e nem assim os jogos deixaram

de acontecer. Os torcedores compraram os ingressos e assistiram aos jogos. O que

não  consigo  entender  é  que  o  Estado  que  aplica  a  Lei  Seca  diz  para  nos

esquecermos disso durante os jogos da Copa.

Sabem qual  é  o  meu medo,  Deputado Vanderlei  Miranda? O meu medo é  tão

somente  que,  passada  a  Copa  das  Confederações,  Deputado  João  Vítor  Xavier,

venhamos a fazer a discussão para a liberação do uso da maconha, já que vamos

receber suíços e holandeses, que são pessoas que gostam de fumar maconha. Será

que teremos de liberar o uso da maconha? Esse é o meu medo. Parece que a ideia é

entender que, para haver Copa, tem de haver álcool.

O Deputado Vanderlei Miranda me chamou a atenção para o fato de que trabalha,

há 12 anos, numa clínica de recuperação de alcoólatras. Deputado, tive o desprazer

de ter perdido o meu avô e o meu pai por alcoolismo. Na minha opinião, eles não

deveriam vender bebida alcoólica em jogo nenhum, porque o álcool é uma grande

mola propulsora de problemas. Entretanto, entendo que a discussão que está em

voga não é sobre a Fifa. Esta nem é uma discussão moral, mas tão somente sobre o

dinheiro, e isso me assusta muito.

Questão de Ordem

O Deputado Cabo Júlio - Presidente, peço recomposição de quórum.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda
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à chamada dos Deputados para a recomposição de quórum.

O Sr. Secretário (Deputado Hélio Gomes) - (- Faz a chamada.)

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 48 Deputados. Portanto, há quórum

para continuação dos trabalhos. Não há outros oradores inscritos.

- Vêm à Mesa:

EMENDAS AO PROJETO DE LEI Nº 3.685/2013

EMENDA Nº 1

Acrescente-se ao art. 7º o seguinte parágrafo:

“Art. 7º - (…)

§ 4º - O governo regulamentará a venda de bebidas de modo que se apliquem a

todas as competições no Estado as normas que sejam válidas para  a Copa das

Confederações Fifa 2013 e para a Copa do Mundo Fifa 2014.”.

Sala das Reuniões, 5 de junho de 2013.

João Vítor Xavier

EMENDA Nº 2

Dê-se ao parágrafo único do art. 9º a seguinte redação:

“Art. 9º - (…)

Parágrafo único - As autoridades competentes do Estado, no exercício do poder de

polícia,  tomarão  as  medidas  necessárias  para  garantir  a  proteção  dos  direitos

mencionados no “caput” deste artigo, incluída a apreensão de materiais relacionados

com a violação.”.

Sala das Reuniões, 5 de junho de 2013.

Rômulo Viegas

EMENDA Nº 3

Suprima-se do “caput” do art. 7º o termo “alcoólica” e acrescente-se ao art. 7º o

seguinte parágrafo:

“Art. 7º - (…)

§ 4º - As bebidas a que se refere o “caput” deste artigo são as não alcoólicas.”.

Sala das Reuniões, 5 de junho de 2013.

Vanderlei Miranda

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao Plenário que,
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no decorrer da discussão, foram apresentadas ao projeto uma emenda do Deputado

João Vítor Xavier, que recebeu o nº 1, uma do Deputado Rômulo Viegas, que recebeu

o nº 2, e uma do Deputado Vanderlei Miranda, que recebeu o nº 3, e que, nos termos

do  §  4º  do  art.  189  do  Regimento  Interno,  serão  submetidas  a  votação

independentemente  de  parecer.  Com  a  palavra,  para  encaminhar  a  votação,  o

Deputado Vanderlei Miranda.

O Deputado Vanderlei Miranda* - Sr. Presidente, desde ontem temos feito aquilo

que é próprio de uma Casa Legislativa responsável para com aqueles que confiaram

o  voto  nos  parlamentares  que  ocupam  essas  cadeiras,  ou  seja,  uma  discussão

madura,  adulta  e  inteligente.  Em  alguns  momentos,  a  discussão  tornou-se

desrespeitosa com a posição deste parlamentar no que se refere à não liberação da

bebida alcoólica no Estádio Governador Magalhães Pinto, nosso popular Mineirão.

Deputado Bosco, não podemos deixar de destacar que fizemos uma bela discussão

desse projeto.

Ontem se falou muito sobre um acordo firmado entre o governo federal e a Fifa,

mas ninguém o apresentava. A nossa competente assessoria do Bloco Minas sem

Censura enviou-me o acordo, com 55 páginas, que está em minhas mãos. Ontem,

depois de um dia exaustivo, dos compromissos nesta Casa e outro à noite, chegando

em casa, nem tirei o meu terno, apenas o paletó, e me debrucei sobre as 55 páginas

do acordo. Li tudo e percebi que muito do que estava sendo dito aqui  por outros

parlamentares não tinha absolutamente nada a ver com aquilo que consta no acordo

do governo brasileiro com a Fifa.

O ponto que estamos discutindo, Deputado Elismar Prado, é uma gota d'água no

oceano das  concessões feitas  à Fifa.  Estamos discutindo apenas  que o  Mineirão

continue como está e não venda bebida alcoólica. Ao fazer esse encaminhamento,

peço o apoio dos meus colegas, Deputadas e Deputados, a uma emenda ao Projeto

de Lei nº 3.685, que traz o seguinte teor. (- Lê:)

“Art. 1º - Suprima-se do “caput” do art. 7º o termo 'alcoólica';

Art. 2º - Acrescente-se ao art. 7º o seguinte parágrafo:

§ 4º - As bebidas a que se refere o “caput” são as não alcoólicas.”

Essas são as emendas que estamos apresentando para a apreciação dos nobres



594
____________________________________________________________________________

pares desta Casa. Gostaria que entendessem a seriedade da discussão que fizemos

aqui ontem e hoje, desde às 9 horas até agora. Quero destacar que ontem, de forma

muito educada e muito cortês, como lhe é peculiar, o Governador do Estado, Antonio

Anastasia,  me  telefonou,  fez  as  suas  ponderações,  falando  da  importância  da

aprovação desse projeto, que é um projeto de repercussão internacional. Reconheço

isso, mas não pude dar a ele uma resposta naquele momento, no final da tarde de

ontem,  mas  assumi  o  compromisso  de  telefonar  para  ele  hoje,  assim  que  nos

reuníssemos com os pares, principalmente do Bloco, para decidirmos o que faríamos.

E  ficou  decidido  que  continuaríamos  a  discussão  e,  em  seguida,  entraríamos  na

votação. Como combinado ontem no final do expediente, esta manhã telefonei para o

Governador, que não estava em Minas Gerais, estava em São Paulo, mas, mais uma

vez,  de  forma educada e  polida,  como lhe  é peculiar,  ele  retornou a ligação e  o

informei de que havíamos feito esse acordo, ou seja, que discutiríamos o projeto, mas

o votaríamos em seguida. Também disse ao Governador o seguinte: “Governador,

concordamos com 99,99% do projeto, discordamos de 0,01% do projeto”. Vale dizer

que esse 0,01% não é da lavra do Governador, é da lavra do acordo, foi pinçado do

acordo e colocado como art. 7º do projeto. Portanto, fico muito à vontade até para

discutir a questão, uma vez que a minha discussão não é para, de alguma forma,

impedir a aprovação de um projeto. Deixei isso muito claro para ele.

Neste momento,  estamos aqui,  o  Bloco,  quase que na sua totalidade,  para dar

apoio à aprovação desse importante projeto. Fica aqui o meu apelo mais uma vez

para que os colegas Deputados aprovem essa emenda que coloco no projeto. É o

meu encaminhamento, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Cabo

Júlio.

O Deputado Cabo Júlio* - Só quero dizer que está claro que todos vamos votar a

favor do projeto. Ninguém aqui é contra a Copa. Sou contra a bebida no estádio. Isso

é óbvio e está claro. Marcamos a nossa posição, mas é porque não aceitamos a

pecha de que quem é a favor ou contra a bebida é responsável ou irresponsável.

Vamos  apoiar,  deixando  claro  que  somos  contra  a  bebida  no  estádio,  até  por

coerência.
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O Sr.  Presidente  -  Em votação,  o  projeto,  salvo  emendas.  As  Deputadas  e  os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Vanderlei Miranda - Verificação, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de votação

pelo processo eletrônico; para tanto, solicita às Deputadas e aos Deputados que não

registraram sua presença no painel que façam o registro biométrico no terminal e, em

seguida, registrem seu voto. A Presidência solicita às Deputadas e aos Deputados

que ocupem seus lugares e informa que terá computada a presença, para efeito de

quórum, o Deputado que permanecer em Plenário e não registrar o seu voto.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.

O Deputado Vanderlei Miranda - Sr. Presidente, o painel não registrou o meu voto.

O meu voto é “sim”.

O Sr. Presidente - Está computado. Votaram “sim” 51 Deputados. Não houve voto

contrário.  Está,  portanto,  ratificada  a  aprovação  do  projeto,  salvo  emendas.  Em

votação, a Emenda nº 1. As Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam

como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada.

O Deputado Vanderlei Miranda - Verificação, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de votação

pelo processo eletrônico; para tanto, solicita às Deputadas e aos Deputados que não

registraram sua presença no painel que façam o registro biométrico no terminal e, em

seguida, registrem seu voto. A Presidência solicita às Deputadas e aos Deputados

que ocupem seus lugares e informa que terá computada a presença, para efeito de

quórum, o Deputado que permanecer em Plenário e não registrar o seu voto.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 7 Deputados. Votaram “não” 43 Deputados. Está,

portanto,  ratificada  a  rejeição da Emenda nº  1.  Em votação,  a  Emenda nº  2.  As

Deputadas  e  os  Deputados  que a  aprovam  permaneçam como se  encontram.  (-

Pausa.) Aprovada.

O Deputado Vanderlei Miranda - Verificação, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de votação

pelo processo eletrônico; para tanto, solicita às Deputadas e aos Deputados que não
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registraram sua presença no painel que façam o registro biométrico no terminal e, em

seguida, registrem seu voto. A Presidência solicita às Deputadas e aos Deputados

que ocupem seus lugares e informa que terá computada a presença, para efeito de

quórum, o Deputado que permanecer em Plenário e não registrar o seu voto.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 50 Deputados. Não houve voto contrário. Está,

portanto, ratificada a aprovação da Emenda nº 2.

O Deputado Vanderlei Miranda - Sr. Presidente, solicito a leitura da Emenda nº 3.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda

à leitura da Emenda nº 3.

O Sr. Secretário - (- Lê a Emenda nº 3, que é a publicada nesta edição.)

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda nº 3. As Deputadas e os Deputados que

a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada.

O Deputado Vanderlei Miranda - Peço verificação, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de votação

pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita às Deputadas e aos Deputados que

não registraram sua presença no painel que façam o registro biométrico no terminal e,

em seguida, registrem seu voto. A Presidência solicita às Deputadas e aos Deputados

que ocupem seus lugares e informa que terá computada a presença, para efeito de

quórum, o Deputado que permanecer em Plenário e não registrar o seu voto.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.

O Deputado Elismar Prado - Sr. Presidente, quero registrar meu voto “sim”, porque

não consegui votar.

O Sr. Presidente - Está computado. Votaram “sim” 10 Deputados. Votaram “não” 39

Deputados.  Está,  portanto,  ratificada  a  rejeição  da  Emenda  nº  3.  Está,  portanto,

aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 3.685/2013 na forma do vencido em 1º

turno, com a Emenda nº 2. À Comissão de Redação.

Declarações de Voto

O  Deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.  -  É  rápido,  Sr.  Presidente.  Depois  dessa

discussão toda, se vamos ou não liberar a venda de bebidas nos estádios, gostaria

de comunicar  a esta Casa que aprovamos o projeto,  inclusive  com um sugestivo
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quórum de 51 votos, Sr. Presidente. Muito obrigado.

O Deputado Duarte Bechir - Sr. Presidente, ressalto a importância que esta Casa dá

aos compromissos firmados pela União e pelo Estado de Minas Gerais à época em

que realizamos acordos. Primeiro, o da União de realizar a Copa no Brasil, por meio

do  então  Presidente  Lula  e  do  Senador  Aécio  Neves,  que,  como Governador  de

Minas, disse “sim” à realização da Copa em nosso Estado. Presidente José Henrique,

sei  que  alguns  Deputados,  especialmente  o  Deputado  Vanderlei  Miranda,  têm

posicionamento contrário à liberação da bebida alcoólica e entendo perfeitamente.

Sei o que pode e o que não pode na visão de quase todos os Deputados. A posição

do  Deputado  Vanderlei  Miranda  deve  ser  respeitada,  como  líder  religioso,  como

alguém que tem um trabalho de evangelizar. Em seu interior, em seu coração, em sua

consciência,  a  Lei  da  Copa  não  poderia  permitir  a  venda  de  bebidas  alcoólicas.

Ressalto, então, o posicionamento decisivo, firme e coerente do Deputado Vanderlei

Miranda e saúdo os demais Deputados que votaram a favor, dizendo que, a partir do

momento em que aceitamos que a Copa do Mundo fosse realizada em Minas Gerais,

a Assembleia mineira está tão somente ratificando o compromisso do governo federal

e  o  compromisso  do  governo  estadual  em  realizar  a  Copa  com  as  situações

previamente definidas pela Fifa, sendo uma delas essa permissão. Em Minas, a lei

determina que não se pode comercializar bebida alcoólica nos estádios. Temos essa

lei, mas estamos abrindo mão dela em nome da realização da Copa do Mundo. É um

termo de ajustamento de conduta - TAC. Estamos abrindo mão, porque no Brasil,

neste momento da Copa das Confederações e na Copa do Mundo, o responsável

pela  organização é a Fifa.  A organização não é da Federação Mineira  e nem da

Federação Brasileira. Em Minas, não se comercializa bebida alcoólica nos estádios,

mas será comercializada na Copa. Que fique claro para o torcedor mineiro, que fique

claro para você, telespectador da TV Assembleia, que esta Casa está tão somente

convalidando um compromisso do Presidente da República,  à época o Presidente

Lula, e o “sim” que o Senador Aécio Neves, à época Governador, disse ao aceitar que

o Mineirão fosse uma das sedes da Copa. Para que tivéssemos esse direito, teríamos

de  ser  cumpridores  do  que,  na  época,  a  União  estabeleceu  como determinação.

Parabenizo  a  Assembleia  mineira,  por  meio  dos  Líderes,  pela  votação,  pois  hoje
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concluímos a Lei da Copa, uma importante matéria apreciada por esta Casa, que

regulamenta e dá condições de Minas permanecer honrando seus compromissos e

de sediar a Copa do Mundo. Muito obrigado, Sr. Presidente.

Prorrogação da Reunião

O Sr.  Presidente -  A Presidência,  nos  termos do art.  21 do  Regimento  Interno,

prorroga esta reunião até às 13h59min.

Registro de Presença

O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença, nas galerias, de alunos do 2º

ano do Ensino Médio do Instituto Santo Antônio de Pádua, de Itabirito, e da Escola

Estadual  Sebastião  Pereira  Machado,  de  Piranguinho.  Eles  estão  em  visita  à

Assembleia, com o objetivo de conhecer a estrutura e o funcionamento do Poder

Legislativo, bem como os conceitos básicos sobre a política. Queremos agradecer-

lhes a visita. Sejam bem-vindos a esta Casa.

Declarações de Voto

O Deputado João Vítor Xavier - Sr. Presidente, gostaria de dizer, de maneira muito

clara, que votei a Lei Geral da Copa atendendo a apelo do Governador Anastasia,

pelo compromisso assumido pelo Estado com a Federação e a Fifa. Mais uma vez,

gostaria de destacar que estamos abrindo precedente histórico muito grave no País,

de perda da nossa autonomia, da nossa decisão de Estado, da força das nossas leis.

Acho até que abrimos precedente mais grave ainda - disse isso ontem - do que a

questão das bebidas, que é a questão da meia-entrada para os estudantes. Trata-se

de uma luta histórica, de muitos militantes, de movimentos estudantis organizados.

Isso simplesmente foi rasgado e jogado na lata de lixo. A questão da bebida também

é  séria,  grave.  Votei  a  Lei  Geral  da  Copa  atendendo  a  apelo  do  Governador

Anastasia, que é obrigado, coagido por força do cargo, a cumprir esse compromisso

do governo federal. Como ele mesmo disse, é uma imposição federal, vinda de cima

para baixo. Todos nós temos de aceitá-la e assumi-la, até pelos investimentos feitos

no  Estado,  pela  perspectiva  da  realização  dos  jogos  aqui  e  pela  expectativa  do

público  de  que  jogos  da  Copa  do  Mundo  sejam  realizados  em  Belo  Horizonte.

Apresentei emenda no que diz respeito à questão da bebida, não para liberar ou vetar

a sua venda, mas para que tivéssemos a oportunidade, Deputado Vanderlei Miranda,
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de fazer um debate mais profundo sobre o assunto. Estamos mais uma vez tratando

uma questão de enorme importância, de enorme seriedade, de maneira precária no

parlamento,  sem a  discussão necessária,  sem  uma discussão profunda.  A nossa

emenda,  infelizmente,  foi  rejeitada  pela  maioria  da  Casa,  o  que  é  democrático.

Respeito todas as decisões dos colegas. Parlamento é isso mesmo, é divergência de

ideias,  é construção coletiva.  Mas a emenda que defendemos ontem e hoje e foi

derrotada permitiria fazermos uma discussão mais profunda a respeito das bebidas.

Não estou dizendo que sou a favor nem contra a venda de bebida alcoólica nos

estádios. Recebo manifestações diárias de cidadãos de bem que vão ao estádio e

tomam lá um, dois ou três copos de cerveja, que não fazem mal a ninguém, e que

gostariam de voltar a ter esse direito. Também recebi manifestação do Dr. Vicente,

médico  do  Mineirão  durante  40  anos,  que  me relatou  que  90%  das  ocorrências

médicas no Mineirão estão relacionadas ao consumo excessivo de álcool. Caso fosse

aprovada a nossa emenda, teríamos a oportunidade de uma definição única, após

debate da nossa sociedade nesta Casa do Povo, do que seria uma norma definitiva

em relação a consumo de bebida alcoólica no estádio. Por que estamos aprovando

uma  medida  apenas  para  um  evento?  Pergunto  a  esta  Casa  por  que  estamos

aprovando uma medida apenas para a Copa das Confederações e para a Copa do

Mundo. Isso é incoerente. Tínhamos de ter aprovado uma decisão única: ou pode

sempre, e temos a condição de conviver com o álcool e o futebol, ou não pode nunca,

porque não temos  condições de conviver  com o  álcool  e o  futebol.  Não dá para

entender a coerência de uma casa parlamentar ou de um país que falam que não se

pode consumir álcool no estádio, mas que vão abrir exceção durante a Copa das

Confederações e a Copa do Mundo. O Leo Santana, meu assessor, é frequentador

assíduo do Mineirão, onde está toda semana, gosta de tomar cerveja e nunca brigou

lá. Ele me disse que gostaria de voltar a tomar cerveja em um jogo do Cruzeiro, pois

é cruzeirense. Leo, no jogo do Cruzeiro você não pode tomar cerveja, mas, se quiser

assistir  ao  jogo do  Taiti  e  da  Nigéria,  vai  poder.  O  nigeriano pode,  bem  como o

taitiano. Somos o único país do mundo que abre ao estrangeiro um direito que não dá

a nós, brasileiros. É isso que lamento, mais do que a questão do Deputado Vanderlei

Miranda, que respeito muito, de ser definitivamente contra a bebida. A Casa do Povo
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tem de ouvir todos os lados, inclusive o de quem representa o anseio religioso. Isso é

o parlamento, mas lamento de maneira muito profunda que não tenhamos um debate

com a seriedade, o tempo e uma definição única de respeito à soberania nacional

como o caso merecia. Muito obrigado.

O  Deputado  Vanderlei  Miranda  -  Sr.  Presidente  e  Deputados  que permanecem

neste Plenário, estou pensando em, amanhã, vir de luto para a próxima reunião. Virei

de luto, em uma manifestação clara de minha frustração com a posição desta Casa,

nesta tarde, ao não acatar a emenda que sugeri que fosse abrigada no Projeto nº

3.685. Sr. Presidente, quero deixar registrado que, sinceramente, torcerei para que,

daqui  a  alguns  dias,  não  estejamos  nestes  microfones  lamentando  aquilo  que

poderíamos ter evitado. Sem exagero, posso dizer que aprovamos aqui um projeto

que traz em seu bojo, entre outros, uma tragédia anunciada. Apresentei vários fatores

durante todo o período de discussão desse projeto,  desde a tarde de ontem e a

manhã e o início da tarde de hoje, que anunciam essa tragédia. Sr. Presidente, uma

coisa vai me levar para a cama esta noite, com o coração muito leve, muito em paz:

eu disse  que um Mineirão  de  pessoas,  quase 66 mil  votaram em mim na última

eleição - para fazer uma analogia, em números redondos, foram 66 mil pessoas -, e

tenho certeza de que parte daqueles que acompanharam os nossos trabalhos torceu

para  que a  bebida  não retornasse ao Mineirão.  Porém,  lamentavelmente,  junto  a

alguns companheiros do bloco, fui voto vencido. Durmo com a consciência tranquila

de que não poderei ser chamado nem considerado omisso nesse processo. Envidei

todos os esforços para que essa emenda fosse acatada e aprovada pelos Deputados

e pelas Deputadas. Lamentavelmente venceu o capitalismo; lamentavelmente venceu

o poderio da dona Fifa. Mais uma vez, quero citar aqui o que bem disse a jornalista

Raquel  Faria:  o  Brasil  está  sob  intervenção  da  Fifa.  É  lamentável  que  a  nossa

soberania, a nossa Constituição e os nossos direitos sejam jogados no lixo. Como

bem disse o Deputado João Vítor  Xavier,  militante da área esportiva,  competente

jornalista e comentarista da Rádio Itatiaia e Deputado desta Casa, só aqui podemos

ver uma situação - eu diria no mínimo esdrúxula - como esta: dar aos estrangeiros o

que negamos aos brasileiros. Deputada Liza Prado, que preside neste momento os

trabalhos desta Casa, a questão da bebida é uma gotinha d'água num oceano de
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concessões. Assim como foi dada à Fifa pelo governo federal a isenção de todo e

qualquer imposto,  tributo ou taxa,  gostaria  que isso também fosse concedido aos

nossos irmãos brasileiros. Que lhes fosse dada toda a facilidade para se tirar  um

visto,  assim  como está  sendo feito  para  os  estrangeiros  que virão ao  Brasil,  até

isentando as delegações do pagamento das taxas.  A Receita  Federal  e a Polícia

Federal estão proibidas, por esse acordo, de impedir a entrada de qualquer material

em nosso país. Quando um brasileiro vai ao exterior, compra uma mixaria de coisas

para a sua família e, ao desembarcar, a primeira coisa que faz a Receita Federal é

separar algumas pessoas, numa total falta de critério, no olhômetro, para fiscalizar a

sua bagagem. Eles distribuem um formulário no avião que nos permite dizer que nada

temos  a  declarar,  ou  seja,  o  pressuposto  da  verdade.  Mas  não  consideram  o

pressuposto da verdade da informação e nos enviam para uma área reservada para

fazermos a declaração. Muitas vezes, o cidadão está trazendo um presentinho para a

sua família  cujo valor  extrapolou um pouquinho a cota  e é penalizado.  Outro  dia

penalizaram um amigo meu, cuja esposa voltava com um “iPad”, com mais de um

ano de uso, só porque estava dentro da sua mala. Retiveram o seu “iPad”, tributaram-

no, e ela teve de pagar R$1.100,00 para retirá-lo. Quem pertence à poderosa Fifa

pode trazer e levar o que quiser, pois estão proibidos de serem fiscalizados - e esse

direito  lhes foi  dado pelo  governo federal.  É  lamentável  ver  que um evento,  que

durará 30 dias e - concordo - nos deixará um grande legado, estádios maravilhosos,

deixará também um triste legado. Deputado Bráulio, V. Exa. é um grande empresário

e sabe que esse evento vai deixar um legado triste, de muitos empresários falidos

neste  país;  empresários  que  investiram  fábulas  de  dinheiro  na  ilusão  de  que,

construindo hotéis e apart-hotéis, faturariam horrores, esquecendo-se de que esses

eventos não durarão mais que 30 dias cada um. E, quando acabarem, quero saber o

que será feito desses investimentos que enganaram muitos, levando-lhes a ideia de

que eram rentáveis. Muitas pessoas dispuseram de suas pequenas economias para

comprar  um apart-hotel,  na  certeza de que teriam uma boa rentabilidade mensal.

Portanto, venderam-lhes ilusões. Portanto, creio que a Copa das Confederações e a

Copa do Mundo deixarão bons legados para o esporte, que são os nossos estádios

modernizados,  mas  deixarão  também  uma  massa  de  gente  falida,  e  isso  me
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preocupa. Disse que virei de luto nesta quinta-feira, e isso não é exagero, pois é triste

o que vimos aqui hoje. Mas quero pedir ao governo que faça uma grande campanha

de conscientização sobre os malefícios do álcool,  o que consta no parecer de um

projeto  aprovado  ontem,  na  reunião  conjunta  das  Comissões  de  Prevenção  e

Combate ao Crack e outras drogas e de Esportes. Mas espero mais que isso, porque,

hoje,  as  áreas  dos  restaurantes  estão  todas  elas  mapeadas  estrategicamente.  A

polícia de trânsito está lá realizando as “blitze”, para pegar os motoristas que saem

bêbados dos restaurantes e bares. Quero que isso aconteça também no entorno do

Mineirão, na distância que a Fifa vai permitir,  porque é ela quem determina até a

distância a que se pode chegar do estádio. V. Exa. já não pode estacionar no entorno

do Estádio Governador Magalhães Pinto, no Mineirão - vou quebrar o protocolo. Até

isso a Fifa mudou! O Estádio Mané Garrincha, em Brasília, não pode ser chamado

dessa maneira.  Está  aqui  no  acordo,  tem de ser  Estádio  Nacional  de  Brasília.  E

jogam no lixo a história do nosso Mané Garrincha. Até nisso ela influi. Espero que

haja uma fiscalização ostensiva e efetiva nas saídas dos jogos também. Por quê?

Porque aqueles que vão consumir bebida alcoólica dentro do estádio vão utilizar seus

carros para voltar para casa. A discussão é muito ampla. Minha declaração de voto é

que votei “sim” ao projeto, como garanti ao Governador, porque sei que também ele,

assim como nós, foi vítima de um processo. E quando digo vítima, Deputado Bráulio,

quero dizer, por exemplo, que V. Exa. não foi chamado para discutir esse acordo que

foi feito. Eu não fui chamado, nenhuma casa legislativa foi chamada para discuti-lo.

Mas, na hora de decidir se vamos ou não vender bebida alcoólica nos estádios, “é

para os Estados resolverem”. A Câmara Federal e o Senado não tiveram competência

para tal e deixaram para nós a decisão. Quero deixar registrado que o Bloco Minas

sem Censura votou pela aprovação do projeto. E, quando destacou a emenda que

apresentei, votou pela aprovação da minha emenda. Não foram muitos votos, mas

quero  crer  que  aqueles  que  acompanham  o  nosso  trabalho  com  toda  a  certeza

sabem quem votou a favor da vida e da segurança neste início de tarde, nesta Casa,

Deputado  Bráulio.  Ficam  aqui  as  minhas  palavras  e  o  meu  agradecimento  pela

paciência da Presidência em deixar que o meu prazo regimental fosse estendido, pois

eu precisava usar esse tempo para deixar este registro aqui. E ainda quero dizer aos
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quase 66 mil eleitores e eleitoras que confiaram o voto a mim que estou aqui, na

trincheira, fazendo a defesa dos valores da nossa sociedade, trabalhando no cuidado

da segurança da nossa população e me empenhando ao máximo, Presidente Liza

Prado,  para  não  frustrar  aqueles  que  me  confiaram  o  seu  voto,  porque  não  é

brincadeira. Imagine V. Exa. chegando ao Mineirão lotado, com todos os ingressos

vendidos, olhar todo o entorno do anel do estádio e dizer: cada pessoa aqui foi à

urna,  lembrou-se  do  meu  número  e  votou  em  mim.  É  muita  responsabilidade,

Deputada  Liza.  E  mais  responsabilidade  agora  quando  presido  nesta  Casa  a

Comissão  de  Prevenção  e  Combate  ao  Uso  do  Crack  e  outras  Drogas.  Eu  não

poderia deixar de me pronunciar neste momento. Não tenho o direito de não marcar

uma posição firme como a que fiz na tarde de ontem, manhã de hoje e início da tarde

deste dia. E não vou me calar. Sempre que vier a este Plenário um projeto que fira a

minha consciência e produza algum dano - e esse projeto que libera a venda de

bebida  alcoólica  nos  estádios  produz  dano,  e  dano  irreparável  -,  votarei  contra.

Termino com as palavras que comecei: torço para que não tenha que vir aqui dizer

que avisei, mas que não me ouviram. Com toda a sinceridade de meu coração, com

toda a pureza de minha alma, espero não ter que vir aqui lamentar que a decisão

tomada nesta Casa, a de aprovar a venda de bebida alcoólica nos estádios, venha

nos trazer aos microfones para lamentar situações desastrosas por ocasião dos jogos

que estão se aproximando. Espero que Deus nos ajude. Obrigado aos colegas que

foram  solidários  com  a  minha  emenda  e  que  votaram  comigo,  mas  que,

lamentavelmente, também não foram ouvidos.

A Sra.  Presidente  (Deputada  Liza  Prado)  -  Deputado  Vanderlei  Miranda,  eu  o

parabenizo pelo pronunciamento. V. Exa., como parlamentar desta Casa que sempre

apresentou propostas coerentes com a sua vida, com a sua fé, tem de mim o maior

respeito  e  consideração.  Fique  firme porque  o  trabalho  desenvolvido  à  frente  da

Presidência da Comissão de Enfrentamento ao Crack é um trabalho maravilhoso, que

dignifica e honra esta Casa.

Encerramento

A Sra. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a Presidência encerra a

reunião,  desconvocando  a  extraordinária  de  hoje,  às  20  horas,  e  convocando  as
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Deputadas e os Deputados para a ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem

do dia já publicada. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 2ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E

DO CONTRIBUINTE NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 12/3/2013

Às  14h27min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  Deputados  Rômulo

Veneroso,  Fred  Costa  e  Vanderlei  Miranda.  Havendo  número  regimental,  o

Presidente, Deputado Rômulo Veneroso, declara aberta a reunião e, em virtude da

aprovação de requerimento do Deputado Fred Costa, 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  Fred  Costa  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, 12 de março de 2013.

Rômulo Veneroso, Presidente -  Vanderlei Miranda.

ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PREVENÇÃO E

COMBATE AO USO DE CRACK E OUTRAS DROGAS NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 21/5/2013

Às  10h15min,  comparecem  na  Câmara  Municipal  de  Curvelo  os  Deputados

Vanderlei  Miranda  e  Célio  Moreira,  membros  da  supracitada  Comissão.  Está

presente, também, o Deputado Sávio Souza Cruz. O Presidente, Deputado Vanderlei

Miranda, declara aberta a reunião e dispensa a leitura da ata da reunião anterior, que

é  dada  por  aprovada  e  subscrita  pelos  membros  da  Comissão  presentes.  A

Presidência informa que a reunião se destina a discutir o enfrentamento ao “crack” e

outras  drogas  em  Curvelo.  A Presidência  passa  a  ouvir  as  Sras.  Magda  Marília

Ribeiro,  Analista  Educacional  e  membro  do  Fórum  da  Paz,  representando  Leila

Helena  de  Freitas  Menezes,  Superintendente  Regional  de  Ensino  de  Curvelo;
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Dionízia Gonçalves Veiga, Coordenadora do Conselho Tutelar de Curvelo; e os Srs.

Paulo Dayrell de Oliveira, Assessor de Gabinete do Prefeito Municipal de Curvelo,

representando  o  Sr.  Maurilio  Soares  Guimarães,  Prefeito  Municipal  de  Curvelo;

Reinaldo Xavier Guimarães, Presidente da Câmara Municipal de Curvelo; Cláudio de

Paula Costa, Promotor de Justiça da Comarca de Curvelo; Adalberto Pelli, Defensor

Público  da  Comarca  de  Curvelo;  Ten.-Cel.  PM  Giovanni  Idalmo  de  Faria,

representando o Cel. PM Newton Antônio Lisboa Júnior, Comandante do 14ª Região

de  Polícia  Militar  de  Curvelo;  André  Pelli,  Delegado  Regional  da  Polícia  Civil  de

Curvelo,  representando a Sra.  Cristiane de Lima,  Chefe  do  15º Departamento  de

Polícia  Civil  de  Curvelo;  Walter  de  Araújo,  Presidente  da  Associação  de  Amparo

Social  e  Cultural  de Curvelo;  Cleyton  Cordeiro Vieira, Assessor  de Inteligência do

Presídio de Curvelo; Alex Pacheco Magalhães, Delegado de Polícia Civil,  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

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, 22 de maio de 2013.

Vanderlei Miranda, Presidente - Célio Moreira.

ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO EXTRAORDINÁRIA DAS

ÁGUAS, EM 28/5/2013

Às  13h15min,  comparece  na  Câmara  Municipal  de  Paracatu  o  Deputado  Almir

Paraca,  membro  da  supracitada  Comissão.  Havendo  número  regimental,  o

Presidente, Deputado Almir Paraca, declara aberta a reunião e, com base no art. 120,

inciso  III,  do  Regimento  Interno,  dispensa  a  leitura  da  ata  da  reunião  anterior,

considera-a aprovada e a subscreve. A Presidência informa que a reunião se destina

a ouvir os comitês de bacia, por região, a discutir questões relacionadas ao uso da

água e à gestão de recursos hídricos e a discutir e votar proposições da Comissão. O

Presidente comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofício do Sr. Nilo
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André  Bernardi  Filho,  Presidente  do  Comitê  de  Bacia  Hidrográfica  dos  Afluentes

Mineiros  do  Baixo  Paranaíba,  confirmando  o  recebimento  da  programação  das

atividades da Comissão, manifestando o apoio do Comitê aos eventos e confirmando

sua  participação  nas  referidas  atividades.  A Presidência  interrompe  os  trabalhos

ordinários  da  reunião  para  ouvir  as  Sras.  Fernanda de Souza  Braga,  Gerente  de

Informação em Recursos Humanos do Instituto Mineiro de Gestão das Águas -  Igam

- , representando a Sra. Marília Carvalho de Melo, Diretora-Geral do Igam; e Ivonete

Antunes  Ferreira,  Diretora  Administrativa  da  Associação  dos  Municípios  da

Microrregião  do  Noroeste  de  Minas;  e  os  Srs.  Olavo  Remígio  Condé,  Prefeito

Municipal de Paracatu e Presidente do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Paracatu;

Marlon Gouveia Coimbra, Vereador da Câmara Municipal de Paracatu, representando

o Sr. Glewton de Sá Guimarães, Presidente dessa Câmara; Paulo Campos Chaves,

Diretor  da  Secretaria  das  Promotorias  de  Justiça  da  Comarca  de  Paracatu,

representando o Sr. Carlos André Mariani Bittencourt, Procurador-Geral de Justiça;

Jueli Cardoso Jordão, Vice-Presidente da Associação dos Amigos e Produtores de

Água  do  Prata;  Geraldo  Pimentel  Barbosa  Filho,  Presidente  do  Condomínio  de

Irrigação  Paracatu  Entre  Ribeiros;  Gilberto  A.  Appelt,  Vice-Presidente  e  Diretor

Operacional  do  Condomínio  dos  Irrigantes  do  Entre  Ribeiros  em  Paracatu,

representando o  Sr.  Luis  Otávio  Teixeira  de  Noronha,  Presidente  dessa entidade;

Antônio  Eustáquio  Vieira,  Presidente  do  Movimento  Verde  de  Paracatu  e  Vice-

Presidente do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Paracatu; José Américo Carniel,

Presidente do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Urucuia; e Júlio César A. Barreto,

Assessor  Técnico  do  Comitê  de  Bacia  Hidrográfica  do  Rio  Urucuia,  que  são

convidados a tomar assento à mesa. O Presidente, na qualidade de 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.

Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos

convidados,  convoca  os  membros  da  Comissão  para  a  próxima  reunião

extraordinária, dia 5/6/2013, às 10 horas, em Paracatu, determina a lavratura da ata e

encerra os trabalhos.
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Sala das Comissões, 5 de junho de 2013.

Almir Paraca, Presidente - Pompílio Canavez.

ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 4/6/2013

Às 10h6min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ivair Nogueira,

Celinho  do  Sinttrocel,  Anselmo  José  Domingos  e  Paulo  Guedes,  membros  da

supracitada  Comissão.  Estão  presentes  também  os  Deputados  Adalclever  Lopes,

Carlos  Pimenta  e  Rogério  Correia.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,

Deputado Ivair  Nogueira, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de

requerimento  do  Deputado  Paulo  Guedes,  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 Lei nº 19.445,

de  11  de  janeiro  de  2011,  que  estabelece  normas  para  coibir  o  transporte

metropolitano  e  intermunicipal  clandestino  de  passageiros  no  Estado,  no  que  se

refere  ao  depósito  de  veículos  apreendidos;  e  a  discutir  e  votar  proposições  da

Comissão. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os

Srs. João Baeta Costa Machado, Diretor de Fiscalização do DER-MG, representando

os  Srs.  Carlos  Melles,  Secretário  de  Transportes  e  Obras  Públicas,  e  José  Elcio

Santos Monteze, Diretor-Geral do DER-MG; e João Viana da Costa, Procurador do

DER-MG, representando o Sr. Marco Antônio Rebelo Romanelli, Advogado-Geral do

Estado; o Maj. PM Gibran Conde Guedes, Chefe da Seção Técnica de Trânsito da

PMMG, representando o Cel.  PM Armando Leonardo Linhares Araújo  Ferreira  da

Silva,  Diretor  de  Meio  Ambiente  e  Trânsito  da  PMMG;  os  Srs.  Ramon  Sandoli,

Coordenador  de Operações Especiais do Detran-MG, representando o Sr.  Oliveira

Santiago  Maciel,  Diretor-Geral  desse  órgão;  e  Edson  Antenor  Lima  Paula,

Coordenador  das  Promotorias  de  Justiça  de  Defesa  do  Consumidor;  o  Cel.  PM

William Costa Baía, responsável pelo Departamento de Transporte Clandestino do

Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros Metropolitano, representando

o Sr.  Rubens  Lessa de Carvalho,  Presidente  dessa entidade;  e  as  Sras.  Rafaela

Gigliotti Brandi, Coordenadora de Administração de Trânsito do Detran-MG, e Zaira
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Carvalho Silveira, Assessora Jurídica do Sindicato das Empresas de Transporte de

Passageiros do Estado de Minas Gerais,  representando o Sr.  Luiz Carlos Gontijo,

Presidente  dessa  entidade,  que  são  convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  O

Presidente, na condição de autor do requerimento que deu origem ao debate, tece

suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que

façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme

consta  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 dos Deputados Sargento Rodrigues em

que  solicita  seja  encaminhado  à  Presidência  do  Tribunal  de  Contas  pedido  de

providências para o envio de cópia dos autos relativos ao superfaturamento das obras

no Estádio Governador Magalhães Pinto; Anselmo José Domingos (2) em que solicita

seja  encaminhado  ao  Diretor  Executivo  da  empresa  Nascentes  das  Gerais  e  à

Secretaria de Transportes pedido de informações relativas ao aumento da tarifa de

pedágio na Rodovia MG-050 de R$4,10 para R$4,40; Antonio Lerin em que solicita

seja formulada manifestação de aplauso à Rádio Sete Colinas, de Uberaba, pelos 45

anos de sua fundação e pelos serviços prestados à comunidade de Uberaba e região;

Ivair  Nogueira  (3)  em que solicita  seja  encaminhado à  Secretaria  de  Transportes

pedido de providências para a inclusão dos trechos que ligam Monsenhor Paulo a

Varginha  e  a  Elói  Mendes  no  programa  Caminhos  de  Minas;  e  seja  realizada

audiência pública para debater o cronograma das obras de pavimentação do trecho

da Rodovia MG-252 que liga Araújos a Moema; e Duarte Bechir em que solicita seja

realizada audiência pública em Santana da Vargem com a finalidade de debater a

situação do trevo no entroncamento das Rodovias MG-167 e BR-265. São recebidos

requerimentos dos Deputados Elismar Prado em que solicita seja realizada audiência

pública para debater  a  execução de obras de infraestrutura rodoviária  no Estado;

Anselmo  José  Domingos  em  que  solicita  seja  realizada  audiência  pública  para

debater as obras em curso na Av. Tereza Cristina, em Belo Horizonte, em especial

quanto a seus reflexos no trânsito e nas edificações e equipamentos urbanos do

entorno;  Adalclever  Lopes  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao  Governador  do
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Estado pedido de providências para a revogação do § 2º do art. 1º do Decreto nº

45.997, de 28 de junho de 2012, de modo a estender o credenciamento dos pátios já

cadastrados  pelo  Detran-MG  para  o  DER-MG,  com  a  finalidade  de  combater  o

transporte clandestino no Estado; Ivair Nogueira, Celinho do Sinttrocel, Anselmo José

Domingos e Adalclever Lopes (2) em que solicitam seja encaminhado às Secretarias

de  Transportes  e  de  Defesa  Social  pedido  de  providências  para  a  realização  de

convênio  entre o  DER-MG e o Detran-MG para  cooperação no que se refere  ao

depósito  de  veículos  apreendidos  em  operações  de  fiscalização  do  transporte

intermunicipal e metropolitano de passageiros; seja encaminhado à Advocacia-Geral

do Estado pedido de providências para que sejam analisados, em face da Lei  nº

19.445, de 11 de janeiro de 2011, o Decreto nº 45.997, de 28 de junho de 2012, e o

Ofício  Catidetran  nº  752-13,  de  17  de  abril  de  2013;  Ivair  Nogueira  e  Gustavo

Valadares em que solicitam seja encaminhado à Diretoria-Geral do DER-MG pedido

de providências para a implantação de anel viário em Conceição de 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, 6 de junho de 2013.

Celinho do Sinttrocel, Presidente - Leonardo Moreira - Anselmo José Domingos.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 12 DE JUNHO DE 2013

ATAS

ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO

POPULAR NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

17/5/2013

Às 14h15min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara

e os Deputados André Quintão e Duarte Bechir, membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado André Quintão, declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento da Deputada Maria Tereza Lara,

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 surgimento do “reggae”, no contexto das comemorações do Dia

Nacional do Reggae, em 11 de maio. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários

da  reunião  para  ouvir  os  Srs.  Celso  Moretti,  cantor  e  compositor  de  “reggae”;

Leonardo Álvares Vidigal,  professor  de Cinema e Audiovisual  da Escola de Belas

Artes da UFMG; e a Sra. Ofélia de Lourdes Hilário de Oliveira, Diretora da Associação

Afrocultural  Betim  Cor  Brasil,  que  são  convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  A

Presidência  concede  a  palavra  à  Deputada  Maria  Tereza  Lara,  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.  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 extraordinária, a realizar-se no dia 20/5/2013,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de junho de 2013.

André Quintão, Presidente - Duarte Bechir - Bosco

ATA DA 3ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR NA

3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 27/5/2013

Às 8h52min, comparecem no Plenário o Deputado Dinis  Pinheiro, Presidente da
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Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, a Deputada Maria Tereza Lara e o

Deputado  André  Quintão,  membros  da  supracitada  Comissão.  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  a  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. Denise Ratmann

Arruda  Colin,  Secretária  Nacional  de  Assistência  Social  do  Ministério  do

Desenvolvimento  Social  e  Combate  à  Fome;  Simone  Albuquerque,  Diretora  do

Departamento  de  Gestão  do  Suas-SNAS;  Maria  Juanita  Godinho  Pimenta,

Subsecretária  de  Estado  de  Desenvolvimento  Social;  Maria  Júlia  Andrade  Vale,

membro da Comissão de Psicologia no Suas, representando a Sra. Marta Elizabeth

de Souza, Presidente do Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais; e dos

Srs.  Cássio  Soares,  Secretário  de  Estado  de  Desenvolvimento  Social;  Leonardo

David  Rosa  Reis,  Presidente  do  Conselho  Regional  do  Serviço  Social  de  Minas

Gerais;  Jaime  Luiz  Rodrigues  Junior,  Presidente  do  Colegiado  dos  Gestores

Municipais de Assistência Social do Estado de Minas Gerais; 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  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, 6 de junho de 2013.

André Quintão, Presidente - Duarte Bechir - Bosco
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ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 28/5/2013

Às 10h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Sebastião Costa,

André  Quintão,  Dalmo Ribeiro  Silva  e  Duilio  de  Castro,  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, comunica o recebimento de ofício do Deputado André Quintão

em que justifica sua ausência na reunião desta Comissão realizada no dia 21 de maio

de 2013. O Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais

designou  como  relatores  os  Deputados  citados  a  seguir:  Projetos  de  Lei  nºs

4.082/2013  (Leonídio  Bouças);  4.083,  4.093,  4.094  e  4.102/2013  (Dalmo  Ribeiro

Silva); 4.088, 4.089, 4.097 e 4.101/2013 (Luiz Henrique); 4.084, 4.087 e 4.100/2013

(Gustavo  Perrella);  4.091  e  4.104/2013  (André  Quintão);  4.085  e  4.105/2013

(Sebastião Costa); 4.080, 4.081, 4.090, 4.092 4.098, 4.099 e 4.106/2013 (Duilio de

Castro).  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  retirados  da  pauta  os  Projetos  de  Lei  nºs  409/2011,  2.937/2012  e

3.795/2013, atendendo-se a requerimentos, no caso do primeiro, do Deputado André

Quintão e, no caso dos demais, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, aprovados pela

Comissão. Na fase de discussão do parecer do relator, Deputado Duilio de Castro,

em  virtude  de  redistribuição,  que  conclui  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.608/2012 na forma do Substitutivo nº 1,

o  Presidente  defere  o  pedido  de  vista  do  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva.  Neste

momento,  registra-se  a  presença  do  Deputado  Luiz  Henrique.  Após  discussão  e

votação,  são aprovados,  cada um por  sua vez,  os  pareceres  que  concluem pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade,  no 1º  turno,  dos Projetos de Lei  nºs

3.687/2013 com a Emenda nº1 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 4.037/2013

(relator: Deputado Sebastião Costa); 4.038/2013 (relator: Deputado André Quintão); e
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4.039/2013  com a  Emenda nº  1 (relator:  Deputado Luiz  Henrique).  Os pareceres

sobre  os  Projetos  de  Lei  nºs  3.394  e  3.510/2012,  no  1º  turno,  deixam  de  ser

apreciados em virtude de solicitação de prorrogação de prazo regimental pelo relator,

Deputado  Sebastião  Costa.  É  distribuído  em  avulso  o  parecer  que  conclui  pela

juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade,  no  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº

3.879/2013 na forma do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Sebastião Costa). São

convertidos em diligência à Secretaria de Estado de Defesa Social o Projeto de Lei nº

4.014/2013  (relator:  Deputado Dalmo Ribeiro  Silva);  e  à  Secretaria  de  Estado de

Planejamento  e  Gestão  e  à  Secretaria  de  Estado  de  Saúde  o  Projeto  de  Lei  nº

4.030/2013  (relator:  Deputado  Luiz  Henrique).  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. São retirados da pauta os Projetos de Lei nºs

1.320, 1.331 e 1.758/2011, atendendo-se a requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro

Silva, aprovado pela Comissão. Após discussão e votação, são aprovados, em turno

único,  cada  um  por  sua  vez,  os  pareceres  que  concluem  pela  juridicidade,

constitucionalidade  e  legalidade,  no  1º  turno,  dos  Projetos  de  Lei  nºs  4.011/2013

(relator: Deputado André Quintão); 4.013, 4.057 e 4.028/2013 com a Emenda nº 1

(relator:  Deputado  Duilio  de  Castro);  4.021/2013  com  a  Emenda  nº  1  (relator:

Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva);  4.031/2013  (relator:  Deputado  Sebastião  Costa);

4.043,  4.054  e  4.084/2013  (relator:  Deputado  Luiz  Henrique,  em  virtude  de

redistribuição). Neste momento, retira-se da reunião o Deputado Luiz Henrique. Após

discussão  e  votação,  são  aprovados,  em  turno  único,  cada  um  por  sua  vez,  os

pareceres  que concluem  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade,  no  1º

turno, dos Projetos de Lei nºs 4.022, 4.024, 4.036 e 4.045/2013 (relator: Deputado

André Quintão). 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 os Projetos de Lei nºs 4.009, 4.049, 4.053 e 4.055/2013; e ao autor

e à Secretaria de Estado de Casa Civil e Relações Institucionais o Projeto de Lei nº

4.044/2013. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da  Comissão  para  a  próxima  reunião
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ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de junho de 2013.

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

- André Quintão

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ESPORTE, LAZER E

JUVENTUDE NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

29/5/2013

Às 10 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Marques Abreu,

Mário Henrique Caixa, Tadeu Martins Leite e Tiago Ulisses, membros da supracitada

Comissão.  Está  presente,  também,  o  Deputado  Lafayette  de  Andrada.  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 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. Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela rejeição das Emendas

nºs 5 a 15, apresentadas em Plenário, e pela apresentação das Emendas nºs 16 a 18

ao Projeto de Lei nº 3.685/2013 em 1º turno. 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, 4 de junho de 2013.

Marques Abreu, Presidente - Mário Henrique Caixa - Tenente Lúcio.

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 29/5/2013

Às 14h14min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Sebastião Costa,

Duarte Bechir (substituindo o Deputado Jayro Lessa, por indicação da Liderança do

BTR),  Inácio  Franco  (substituindo  o  Deputado  Romel  Anízio,  por  indicação  da
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Liderança  do  BAM),  Leonardo  Moreira  (substituindo  o  Deputado  Zé  Maia,  por

indicação  da  Liderança  do  BTR),  membros  da  supracitada  Comissão.  Estão

presentes, também, a Deputada Liza Prado e o Deputado Anselmo José Domingos.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Sebastião Costa, 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 que na reunião ordinária da próxima quarta-

feira,  dia  5/6,  representantes  das  Secretarias  de  Planejamento  e  Gestão  e  de

Fazenda  estarão  aqui,  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 primeiro quadrimestre de 2013. Suspende-se a reunião.

Às 14h59min são reabertos os trabalhos com a presença dos Deputados Lafayette de

Andrada, Sebastião Costa, Duarte Bechir (substituindo o Deputado Jayro Lessa, por

indicação  da  Liderança  do  BTR),  Inácio  Franco  (substituindo  o  Deputado  Romel

Anízio,  por  indicação  da  Liderança  do  BAM),  Leonardo  Moreira  (substituindo  o

Deputado  Zé  Maia,  por  indicação  da  Liderança  do  BTR)  e  Rogério  Correia

(substituindo o Deputado Ulysses Gomes, por indicação da Liderança do PT). 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,

Deputado Lafayette de Andrada, retira da pauta as Mensagens nºs 417, 418 e 423 a

439/2013 e os Projetos de Lei nºs 268/2011, 3.681/2012 e 2.977 e 3.978/2013 por

haverem  sido  apreciados  em  reunião  anterior,  e  3.316/2012  e  3.893,  3.968  e

4.041/2013 por não cumprirem 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. Os Projetos de Resolução nºs 4.076, 4.078 e

4.079/2013 são retirados da pauta por determinação do Presidente por haverem sido

apreciados em reunião anterior. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua

vez, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Resolução nºs

3.965 a 3.967/2013.  Cumprida a finalidade da reunião,  a Presidência  agradece a
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presença dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da Comissão  para  a  próxima

reunião  ordinária  e  para  a  reunião  extraordinária  do  dia  4/6/2013,  às  14h30min,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de junho de 2013.

Romel Anízio, Presidente - Ulysses Gomes - Sebastião Costa - Gustavo Valadares.

ATA DA 16ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 3ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 3/6/2013

Às  10h45min,  comparecem na Sala  das  Comissões o  Deputado Dinis  Pinheiro,

Presidente da Assembleia Legislativa, e os Deputados Carlos Mosconi e Pompílio

Canavez,  membros  da  supracitada  Comissão.  Estão  presentes,  também,  os

Deputados Bonifácio Mourão, Pinduca Ferreira e Duilio de Castro. 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 encontro das

associações microrregionais de Municípios do Estado, em prol da campanha Assine +

Saúde.  A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir  as

Sras.  Beatriz  Morais  de  Sá  Rabelo  Correa,  Subsecretária  de  Estado  de

Desenvolvimento Regional, representando o Sr. Bilac Pinto, Secretário de Estado de

Desenvolvimento  Regional  e  Política  Urbana;  Tereza  Navarro,  Subsecretária  de

Estado de Política Urbana; e os Srs. Sebastião Helvécio, Vice-Presidente do Tribunal

de Contas, representando a Sra. Adriene Andrade, Presidente desse Tribunal; João

Alberto  Paixão  Lages,  Secretário  de  Produção  e  Agroenergia  do  Ministério  da

Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento;  Ângelo  José  Roncalli  de  Freitas,

Superintendente-Geral da Associação Mineira de Municípios -  AMM - , representando

Toninho Andrada, Prefeito Municipal de Barbacena e Presidente da AMM, que são

convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado

Dinis Pinheiro para as suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra ao Sr.

Sebastião Helvécio para sua exposição. A seguir, a Presidência passa a palavra aos

demais  convidados,  para  que  façam  suas  exposições.  A  Presidência  registra  a

presença de 16 associações microrregionais do Estado. Abertos os debates, segue-
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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, 4 de junho de 2013.

Carlos Mosconi, Presidente - Carlos Pimenta - Doutor Wilson Batista.

ATA DA 25ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

3/6/2013

Às 16h1min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Durval Ângelo,

Sebastião  Costa  e  Célio  Moreira,  membros  da  supracitada  Comissão.  Estão

presentes, também, os Deputados Lafayette de Andrada e Duarte Bechir. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Durval Ângelo, declara aberta a reunião

e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Sebastião Costa, 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 de direitos humanos em razão do cerceamento da liberdade de

atuação sindical no Estado. A Presidência concede a palavra ao Deputado Sebastião

Costa,  que  suscita  questão  de  ordem  sobre  o  objetivo  da  reunião.  Em  seguida,

interrompe  os  trabalhos  ordinários  da  reunião  para  ouvir  a  Sra.  Beatriz  da  Silva

Cerqueira,  Presidente  da  CUT-MG;  e  os  Srs.  Lindolfo  Fernandes  de  Castro,

Presidente  do  Sindifisco-MG;  e  Jairo  Nogueira  Filho,  Coordenador-Geral  do

Sindieletro-MG, que são convidados a tomar assento à mesa para que façam suas

exposições.  Registra-se  a  presença  do  Deputado  Rogério  Correia,  autor  do

requerimento que deu origem ao debate, o qual tece suas considerações. 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  os

requerimentos  do  Deputado  Durval  Ângelo  (2)  em  que  solicita  seja  realizada

audiência pública no Município de Piranguinho, para discutir o papel da juventude na



619
____________________________________________________________________________

defesa  dos  direitos  humanos  na  contemporaneidade;  e  seja  encaminhado  ao

Corregedor-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais pedido de providências a fim de

que  seja  agilizado  o  devido  encaminhamento  da  representação  de  protocolo  nº

2013000001224, feita na Corregedoria pelo Sr. Emílio Cirilo da Silva, bem como de

informações sobre seu eventual desfecho, e solicita sejam anexados ao pedido cópia

da  representação  acima  mencionada  e  o  trecho  das  notas  taquigráficas  da  12ª

Reunião Ordinária desta Comissão, realizada em 29/5/2013, no qual o Sr. Emílio fala

a  respeito  da  referida  representação e  dos  fatos  que  a  motivaram;  do  Deputado

Durval Ângelo e da Deputada Liza Prado (2) em que solicitam sejam encaminhadas

ao  Procurador-Geral  de  Justiça  do  Ministério  Público  de  Minas  Gerais  as  notas

taquigráficas da 12ª Reunião Ordinária desta Comissão, com pedido de providências

a fim de que esse órgão analise a possibilidade de que, por meio de suas promotorias

no  interior  do  Estado,  sejam  acionadas  as  prefeituras  dos  Municípios  mineiros,

judicialmente,  se  necessário,  para que sejam criados os conselhos  municipais  do

idoso, conforme previsto na Lei Federal nº 8.842, de 4/1/1994; sejam encaminhadas

aos  Prefeitos  dos  853 Municípios  de  Minas  Gerais  as  notas taquigráficas da  12ª

Reunião Ordinária desta Comissão, com pedido de providências no sentido de, caso

ainda não o tenham feito, empenhar todos os esforços para que sejam criados os

conselhos municipais do idoso, e propiciar o cumprimento do Estatuto do Idoso, bem

como sejam os Prefeitos informados do encaminhamento de pedido de providências

ao Procurador-Geral do Estado, para que seja analisada a possibilidade desse órgão,

por meio de suas promotorias nas 280 comarcas do Estado, acionar judicialmente, se

necessário,  os Municípios que ainda não criaram o referido conselho. Cumprida a

finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  de  todos,  determina  a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de junho de 2013.

Durval Ângelo, Presidente - Rômulo Viegas - Sebastião Costa - Duarte Bechir.

ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA 3ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 5/6/2013

Às  9h3min,  comparecem na Sala  das Comissões  os  Deputados Durval  Ângelo,

Rômulo  Viegas  e  Sebastião  Costa,  membros  da  supracitada  Comissão.  Está
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presente,  também,  o  Deputado  Duarte  Bechir.  Havendo  número  regimental,  o

Presidente,  Deputado  Durval  Ângelo,  declara  aberta  a  reunião  e,  em  virtude  da

aprovação de requerimento do Deputado Sebastião Costa, 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 ofício do Zezé Perrella, Senador da República, publicado no “Diário

do  Legislativo”  de  30/5/2013.  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.  Após  discussão  e  votação,  é  aprovado  o  parecer  pela

rejeição,  no  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  1.328/2011 (relator:  Deputado Rômulo

Viegas).  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 4.841/2013. 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 Paulo Guedes em que solicita seja realizada reunião

conjunta desta Comissão e de Segurança Pública, destinada a audiência pública para

obter  esclarecimentos sobre  a  investigação policial  do  desaparecimento de Emilly

Ketllen  Ferrari  ocorrido  em  4/5/2013  em  Rio  Pardo  de  Minas,  emendado  pelo

Deputado Sebastião Costa; Durval Ângelo, Rômulo Viegas, Sebastião Costa e Duarte

Bechir  (2) em que solicitam seja encaminhada aos familiares de Amanda Linhares

dos Santos, manifestação de pesar por seu falecimento na data de 3/6/2013; seja

encaminhada ao Corregedor-Geral de Polícia Civil e à Delegada de Polícia Águeda

Bueno  do  Nascimento,  manifestação  de  aplauso  pela  atuação  na  investigação  e

esclarecimento do assassinato da adolescente Amanda Linhares dos Santos,  cuja

autoria  é  atribuída  ao  Delegado  de  Polícia  Geraldo  do  Amaral  Toledo  Neto;  da

Deputada  Liza  Prado  e  do  Deputado  Durval  Ângelo  (3)  em  que  solicitam  sejam

encaminhadas à Ministra-Chefe da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da

República, ao Ministro de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, ao Presidente

do Conselho Nacional do Idoso, ao Presidente do Conselho Estadual de Assistência
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Social, ao Presidente do Conselho Estadual do Idoso as notas taquigráficas da 12ª

Reunião Ordinária desta Comissão, realizada em 29/5/2013, e seja reiterada nesses

ofícios a necessidade de se atentar para os resultados do II Fórum Mineiro sobre os

Direitos do Idoso, em particular  para as demandas contidas nas propostas legais,

sociais e fiscais manifestadas por participantes dessa audiência pública, propostas

essas contidas no texto das notas enviadas, de modo a dar-lhes o encaminhamento

possível  e  devido;  sejam  encaminhadas  as  notas  taquigráficas  da  12ª  Reunião

Ordinária  da  Comissão  aos  participantes  dessa  reunião;  seja  encaminhado  ao

Governador  do  Estado  e  ao  Secretário  de  Desenvolvimento  Social  pedido  de

providências no sentido de serem envidados esforços para estimular a criação, no

âmbito das administrações públicas municipais, de órgãos destinados à gestão de

políticas  públicas para idosos,  mediante  apoio técnico  e  priorização no aporte  de

recursos públicos estaduais, com vistas a implementar e ampliar tanto o atendimento

quanto  as  ações  de  proteção  a  esse  público,  buscando-se,  especialmente,  o

cumprimento das disposições do Estatuto do Idoso, e requerem sejam encaminhadas

às mencionadas autoridades as notas taquigráficas da 12ª Reunião Ordinária desta

Comissão,  realizada  em  29/5/2013,  a  Carta  dos  Discentes  do  Programa  de

Graduação em Direito da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, contendo

as conclusões da pesquisa realizada sobre as Instituições de Longa Permanência

para  Idosos  localizadas  em  Belo  Horizonte,  e  as  sugestões  apresentadas  pelos

participantes de uma das oficinas efetivadas durante o II  Fórum Mineiro sobre os

Direitos do Idoso, ocorrido nos dias 2 e 3/5/2013, nesta Capital. 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, 10 de junho de 2013.

Durval Ângelo, Presidente

ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DOS

DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 5/6/2013

Às 15h45min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Liza Prado e os
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Deputados Leonídio Bouças e André Quintão (substituindo o Deputado Almir Paraca,

por indicação da Liderança do MSC), 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 André Quintão, dispensa a

leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos

membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a

apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão. A

seguir,  comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios do Deputado

Cabo Júlio,  em que justifica ausência na presente reunião; e do Sr. Jorge Antônio

Azevedo  Vieira,  Superintendente  Regional  de  Trens  Urbanos  de  Belo  Horizonte,

publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  do  dia  23/5/2013.  A  Presidente  acusa  o

recebimento do Projeto de Lei nº 2.148/2011, no 1º turno, cuja relatoria avocou a si.

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 3.498/2012 é retirado da pauta, atendendo-se a requerimento da Deputada

Liza Prado 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, são aprovados, em turno único,

cada um por sua vez, os Projetos de Lei nºs 4.002/2013 (relator: Deputado Glaycon

Franco) e 4.012/2013 (relator: Deputada Ana Maria Resende), que receberam parecer

por sua aprovação. Em seguida, submetido a votação, é aprovado o Requerimento nº

4.782/2013. Ato contínuo, submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez,

são  aprovados  os  Pareceres  de  Redação  Final  dos  Projetos  de  Lei  nºs  3.838  e

3.914/2013.  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 o requerimento da Deputada Liza Prado em que solicita sejam ouvidas as

pessoas presentes nesta reunião. A seguir, a Presidência passa a palavra para as

Sras.  Maria  de  Fátima  Rodrigues  e  Souza,  representante  da  Associação  dos

Deficientes Eficientes; e Denise Martins, representante do Instituto Superação; e para

os  Srs.  Wilson  Bueno,  Presidente  da  Adefe;  e  Aroldo  da  Silva,  representante  da

Associação de Amigos da Grande Renascença. 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, 6 de junho de 2013.

Liza Prado, Presidente - Glaycon Franco

ATA DA 3ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA 3ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 10/6/2013

Às  9h15min,  comparece  na  Sala  das  Comissões  o  Deputado  Durval  Ângelo,

membro  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.  Registra-se  a  presença  dos

Deputados  Rômulo  Viegas,  Rogério  Correia,  Sargento  Rodrigues  e  Celinho  do

Sinttrocel. A Presidência informa que a reunião se destina a debater o Projeto de Lei

Federal nº 4.330, de 2004, de autoria do Deputado Sandro Mabel, que dispõe sobre o

contrato  de  prestação  de  serviço  a  terceiros  e  as  relações  de  trabalho  dele

decorrentes, em tramitação na Câmara dos Deputados. A Presidência interrompe os

trabalhos ordinários da reunião para ouvir  as Sras. Jô Moraes, Deputada Federal;

Sônia  Toledo  Gonçalves,  Procuradora-Chefe  substituta  do  Ministério  Público  do

Trabalho  em  Minas  Gerais;  Yamara  Viana de  Figueiredo,  Diretora  da  Associação

Nacional  dos  Procuradores  do  Trabalho,  representando  o  Sr.  Carlos  Eduardo  de

Azevedo Lima, Presidente; Beatriz da Silva Cerqueira, Presidente da Central Única

dos Trabalhadores - CUT-MG; e os Srs. Helder Santos Amorim, Procurador-Chefe do

Ministério  Público  do  Trabalho  em  Minas  Gerais;  Valmar  Gonçalves  de  Sousa,

Superintendente  Regional  do  Trabalho  e  Emprego  em  Minas  Gerais;  Marcelino

Orozimbo da Rocha, Presidente da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do

Brasil; Vandeir Messias Alves, Secretário de Organização da Força Sindical de Minas

Gerais, representando o Sr. Carlos Roberto de Carvalho Malaquias, Presidente dessa

entidade;  Marcelo  Gonçalves  Campos,  Auditor  Fiscal  do  Ministério  do  Trabalho  e

Emprego;  Gilberto  Antônio  Gomes,  Coordenador  Estadual  da  Central  Sindical  e

Popular Conlutas; David Eliude Silva, Vice-Presidente da Nova Central Sindical de

Trabalhadores do Estado de Minas Gerais,  representando o Sr.  Antônio da Costa
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Miranda,  Presidente desa central sindical,  que são convidados a tomar  assento à

mesa.  O  Presidente,  na  condição  de  autor  do  requerimento  que  deu  origem  ao

debate, tece suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados,

para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão,

conforme  consta  nas  notas  taquigráficas.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a

Presidência agradece a presença de todos, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de junho de 2013.

Durval Ângelo, Presidente.

ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 5/6/2013

Às 14h14min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Romel Anízio e

Luiz  Henrique  (substituindo  o  Deputado  Jayro  Lessa,  por  indicação  do  Bloco

Transparência  e Resultado).  Havendo número regimental,  o  Presidente,  Deputado

Romel Anizio, 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.

Suspende-se  a  reunião.  Às  14h42min  são  reabertos  os  trabalhos.  A Presidência

informa  que  a  reunião  se  destina  a  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, 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. As Mensagens nºs

440  a  443/2013  e  o  Projeto  de  Lei  nº  3.893/2012  são  retirados  da  pauta  por

determinação do Presidente por haverem sido apreciados em reunião anterior, e os

Projetos  de Lei  nºs  3.316 e 3.587/2012 e 3.968 e 4.041/2013 e o Projeto de  Lei

Complementar nº 16/2011 por não cumprirem pressupostos regimentais. Passa-se à

2ª  Fase da 2ª  Parte  (Ordem do Dia),  compreendendo a  discussão e  votação  de

pareceres sobre proposições que dispensam a apreciação do Plenário. O Projeto de
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Resolução nº 4.077/2013 é retirado da pauta por  determinação do Presidente por

haver sido apreciado em reunião anterior. Passa-se a fase da reunião destinada a

ouvir a Sra. Maria da Conceição Barros de Rezende, Superintendente da Contadoria-

Geral do Estado, representando o Sr.  Leonardo Maurício Colombini,  Secretário de

Estado de Fazenda; e os Srs. André Abreu Reis, Subsecretário de Planejamento e

Orçamento,  representando  a  Sra.  Renata  Maria  Paes  de  Vilhena,  Secretária  de

Estado de Planejamento e Gestão;  Leandro  César  Pereira,  representante  da Sra.

Maria Rita de Carvalho Rocha, Diretora da Central de Gestão Fiscal da SEPLAG; e

Kléber  Mateus,  Assessor  da  Diretoria  Central  de  Gestão  da  Dívida  Pública  da

Secretaria de Estado de Fazenda, que são convidados a tomar assento à mesa. O

Presidente  tece  suas  considerações  iniciais  e,  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, 6 de junho de 2013.

Lafayette  de  Andrada,  Presidente  -  Sebastião  Costa  -  Mário  Henrique  Caixa  -

Rômulo Viegas.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER SOBRE A INDICAÇÃO Nº 76/2013

Comissão Especial

Relatório

Por  meio  da  Mensagem  nº  420/2013,  publicada  em  9/5/2013  no  "Diário  do

Legislativo", o Governador do Estado propôs a esta Casa para exame, nos termos do

art.  62,  XXIII,  "d",  da  Constituição  do  Estado,  a  indicação  do  Sr.  Gustavo  Horta

Palhares para ocupar o cargo de Diretor-Geral da Agência RMBH.

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 do indicado.
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O Sr.  Gustavo  Horta  Palhares  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 pelo candidato, verificamos que ele

possui  formação acadêmica e profissional  adequadas às funções que irá exercer,

além de experiência  em cargos da administração pública estadual,  inclusive  o de

Chefe de Gabinete na Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo

Horizonte,  de  2012  até  o  momento,  Assessor  Chefe  de  Gestão  Estratégica  na

Secretaria  de  Estado  de  Transportes  e  Obras  Públicas  de  Minas  Gerais  -

SETOP/MG,  de  2011  a  2012,  e  Assessor  Chefe  de  Gestão  Estratégica  no

Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais  -   DER/MG, de 2010 a

2011.

É, pois, evidente sua capacidade gerencial, o que nos leva a considerar acertada a

indicação de seu nome para o cargo de Diretor-Geral da Agência RMBH.

Conclusão

Diante  do  exposto,  opinamos  favoravelmente  à  indicação do Sr.  Gustavo  Horta

Palhares para o cargo de Diretor-Geral da Agência RMBH.

Sala das Comissões, 11 de junho de 2013.

João Leite, Presidente e relator - Ana Maria Resende - Rômulo Viegas.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 286/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Elismar Prado, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública o Instituto Restauração com Amor e Arte - Restaurart -, com sede no

Município de São João do Manhuaçu.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  24/2/2011  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
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O Projeto de Lei  nº  286/2011 tem por  finalidade declarar  de utilidade pública o

Instituto Restauração com Amor e Arte - Restaurart -, com sede no Município de São

João do Manhuaçu.

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 são remuneradas; e,

no  art.  30,  que,  na  hipótese  de sua dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será

destinado  a  pessoa  jurídica  qualificada como Organização da  Sociedade Civil  de

Interesse  Público  -  Oscip  -,  nos  termos  da  Lei  Federal  nº  9.790,  de  1999,  de

preferência com o mesmo objetivo social da entidade dissolvida.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 286/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 11 de junho de 2013.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Luiz  Henrique,  relator  -  André  Quintão  -  Dalmo

Ribeiro Silva - Duilio de Castro.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 683/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

desarquivamento do Projeto de Lei no 362/2007, tem por objetivo instituir o Dia do

Examinador de Trânsito.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  24/3/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Segurança Pública.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto
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aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

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

Fundamentação

O projeto  ora desarquivado tem por  finalidade instituir  o  Dia  do  Examinador  de

Trânsito, a ser celebrado anualmente em 11 de junho.

Segundo justificativa do autor, o projeto de lei tem por objetivo expressar o respeito

e  o  reconhecimento  aos  serviços  prestados  pelos  profissionais  que  atuam nessa

área.

A República Federativa do Brasil caracteriza-se essencialmente pela repartição de

competências entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos

dotados de autonomias política, administrativa e financeira, desfrutando competência

legislativa própria, respeitados os limites do ordenamento jurídico.

O constituinte de 1988 acolheu o seguinte princípio: à União compete legislar sobre

matérias  em  que  predomina  o  interesse  geral;  aos  Estados,  sobre  as  de

predominante interesse regional; e aos Municípios, sobre assuntos de interesse local.

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

25  da  Carta  brasileira.  É  a  chamada  competência  residual,  que  lhe  reserva  as

matérias  que  não  se  enquadram  no  campo  privativo  da  União  (art.  22)  nem  do

Município (art. 30).

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

não constitui assunto de competência privativa da União nem do Município e pode ser

objeto de disciplina jurídica por parte do Estado.

É importante esclarecer que o art. 66 da Carta mineira, ao enumerar as matérias de

iniciativa privativa da Mesa da Assembleia e dos titulares do Executivo, do Judiciário,

do  Ministério  Público  e  do  Tribunal  de  Contas,  não  faz  menção  àquela  que  ora

examinamos.

Infere-se,  portanto,  que  a  qualquer  membro  deste  Parlamento  é  facultada  a

iniciativa da proposição.

Cumpre-nos emendar o projeto tão-somente para acrescentar o vocábulo “perito”,

omisso no texto do art. 1º.

Conclusão
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Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei nº 683/2011 com a Emenda nº 1, redigida a seguir.

EMENDA Nº 1

No  art.  1º,  acrescente-se  entre  os  vocábulos  “do”  e  “Examinador”  o  vocábulo

“Perito”.

Sala das Comissões, 11 de junho de 2013.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  André  Quintão,  relator  -  Luiz  Henrique  -  Dalmo

Ribeiro Silva - Duilio de Castro.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.065/2013

Comissão de Cultura

Relatório

De autoria do Deputado Antonio Lerin, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Liceu de Artes e Ofícios Cordélia Barreto, com sede no

Município de Araxá.

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 4.065/2013 pretende declarar de utilidade pública o Liceu de

Artes e Ofícios Cordélia Barreto, com sede no Município de Araxá, pessoa jurídica de

direito privado, sem fins lucrativos, que tem como escopo o resgate e a promoção da

cultura local e das artes na comunidade em que atua.

Na consecução desse propósito, a instituição promove o artesanato, a pintura, a

dança, o teatro e a música; desenvolve atividades na área de educação cultural e

artística;  incentiva  os  jovens  talentos  com  cursos  de  dança,  teatro,  canto  e

artesanato;  realiza  concursos,  festivais,  oficinas  de  arte  e  exposições;  fomenta

trabalhos voluntários e de mutirão.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  social  desenvolvido  pelo  Liceu  de  Artes  e

Ofícios Cordélia Barreto pela preservação da cultura dos moradores do Município de

Araxá, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.
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Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.065/2013, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 11 de junho de 2013.

Elismar Prado, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.093/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Ulysses Gomes, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Monsenhor Umbelino, com sede no Município de Elói

Mendes.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  23/5/2013 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 4.093/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Monsenhor Umbelino, com sede no Município de Elói Mendes.

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.  26,  que,  na

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

congênere; e, no art. 29, que as atividades de seus Diretores, Conselheiros e sócios

não são remuneradas,  sendo-lhes  vedado o  recebimento  de  lucros,  gratificações,

bonificações ou vantagens.
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Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.093/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 11 de junho de 2013.

Sebastião Costa, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - André Quintão - Duilio

de Castro.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.094/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Dilzon Melo, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade  pública  a  Associação  de  Hotéis,  Pousadas  e  Similares,  de  Serviços  e

Turismo de Lambari -  Aturlam - , com sede no Município de Lambari.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  23/5/2013 e  distribuída  às

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

Cooperativismo.

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.094/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação de Hotéis,  Pousadas e Similares, de Serviços e Turismo de Lambari -

Aturlam - , com sede no Município de Lambari.

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 e Conselheiros Fiscais não são remuneradas; e, no art.
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28, parágrafo único, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente

será  destinado  a  entidade  assistencial  congênere,  com  personalidade  jurídica,

registro nos órgãos públicos competentes e sede e atividades em Lambari.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.094/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 11 de junho de 2013.

Sebastião Costa, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - André Quintão - Duilio

de Castro.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.099/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do  Deputado Anselmo José Domingos,  o projeto de lei  em tela  visa

declarar  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  e  do  Produtor  Rural  do

Convento, com sede no Município de Carandaí.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  23/5/2013 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 4.099/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária e do Produtor Rural do Convento, com sede no Município de

Carandaí.

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.  16,  que,  na

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

congênere legalmente constituída; e, no art.  45, que seus Diretores, Conselheiros,

mantenedores  ou  associados  não  serão  remunerados,  sendo-lhes  vedado  o

recebimento de bonificações ou vantagens, sob qualquer forma ou pretexto.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.099/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 11 de junho de 2013.

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

Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.101/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Duarte Bechir,  o projeto de lei  em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Medina, com

sede no Município de Medina.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  23/5/2013 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 4.101/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Medina, com sede no Município

de Medina.

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. 14, § 2º, que as

atividades  de  seus  Diretores  e  Conselheiros  não  são  remuneradas,  sendo-lhes

vedado  o  recebimento  de  lucros,  bonificações  ou  quaisquer  outras  vantagens  ou

benefícios;  e,  no  art.  46,  parágrafo  único,  que,  na  hipótese de sua dissolução,  o

patrimônio  remanescente  reverterá  em  favor  de  entidade  congênere,  com

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

entidade pública.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.101/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 11 de junho de 2013.

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

Ribeiro Silva - André Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.104/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Paulo Lamac, o projeto de lei  em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Projetar Minas, com sede no Município de Barbacena.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  24/5/2013 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 4.104/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Projetar Minas, com sede no Município de Barbacena.

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.
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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, parágrafo

único, que as atividades de seus Diretors e Conselheiros não serão remuneradas; e,

no  art.  28,  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,  com registro  no

Conselho Nacional de Assistência Social, e que tenha, preferencialmente, o mesmo

objetivo social da entidade dissolvida.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.104/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 11 de junho de 2013.

Sebastião Costa, Presidente - André Quintão, relator - Dalmo Ribeiro Silva - Duilio

de Castro.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.106/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do  Deputado Glaycon Franco,  o  projeto  de  lei  em epígrafe tem por

objetivo instituir o Dia da Carne Suína Mineira.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/5/2013, a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Política Agropecuária e Agroindustrial.

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

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

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

Fundamentação

Trata o Projeto de Lei nº 4.106/2013 de instituir o Dia da Carne Suína Mineira, a ser

comemorado anualmente em 30 de abril, ocasião em que, de acordo com o art. 2º da
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proposição, o Estado apoiará a realização de eventos, objetivando à valorização da

suinocultura.

Em sua justificação,  o autor  do  projeto esclarece que a  data de  30 de abril  foi

escolhida  em comum  acordo com  a  Associação dos  Suinocultores  do  Estado de

Minas Gerais - Asemg.

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.

Ademais, o art. 66 da Carta mineira, ao enumerar as matérias de iniciativa privativa

da  Mesa  da  Assembleia  e  dos  titulares  dos  Poderes  Executivo  e  Judiciário,  do

Ministério Público e do Tribunal de Contas, não faz menção àquela ora examinada.

Infere-se,  portanto,  que  a  qualquer  membro  deste  Parlamento  é  facultada  a

deflagração do processo legislativo.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 4.106/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 11 de junho de 2013.

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

Henrique - André Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 370/2011

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório

De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, a proposição em epígrafe “acrescenta

parágrafo único  ao  art.  1°  da Lei  n°  5.874,  de 11 de maio de 1972,  e dá  outras
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providências”.

O projeto foi apreciado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que  concluiu  pela  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma  do

Substitutivo n° 1, que apresentou.

Agora, vem a matéria a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art.

188, combinado com o art. 102, XII, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em análise acrescenta parágrafo único ao art. 1° da Lei n° 5.874, de

11 de maio de 1972, com o objetivo de que os locais de depósito dos veículos que

menciona sejam dotados de cobertura, de modo a evitar a exposição de tais veículos

às  intempéries.  Na  justificação  do  projeto,  o  autor  afirma  que  o  Estado,  como

depositário,  tem  o  dever  de  zelar  pelo  patrimônio  de  terceiros  sob  a  sua

responsabilidade.

A Comissão de Constituição e Justiça, em sua douta análise, verificou que não há

vício de iniciativa para deflagrar o processo legislativo relativamente à matéria e que

existe  a  competência  para  legislar  sobre  ela.  Ressaltou  que  proposição  similar

tramitou na legislatura passada, ocasião em que essa Comissão, após realizar uma

análise detalhada da matéria, concluiu pela sua inconstitucionalidade. Entretanto, ao

refletir novamente sobre o projeto, vislumbrou outros aspectos de natureza jurídica

que viabilizam a sua aprovação.

O art. 262 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB - prevê que “o veículo apreendido

em  decorrência  de  penalidade  aplicada  será  recolhido  ao  depósito  e  nele

permanecerá sob custódia e responsabilidade do órgão ou entidade apreendedora,

com ônus para o seu proprietário, pelo prazo de até trinta dias, conforme critério a ser

estabelecido  pelo  Contran”.  Os  §§  2°  e  3°  do  mesmo  dispositivo,  por  sua  vez,

preveem, respectivamente, que “a restituição dos veículos apreendidos só ocorrerá

mediante o prévio pagamento das multas impostas, taxas e despesas com remoção e

estada, além de outros encargos previstos na legislação específica” e que “a retirada

dos veículos apreendidos é condicionada, ainda, ao reparo de qualquer componente

ou equipamento obrigatório que não esteja em perfeito estado de funcionamento”.

Cumpre ressaltar que o art. 12 do CTB outorga ao Contran, entre outras atribuições,
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a  competência  para  expedir  as  normas  regulamentares  referidas  no  mencionado

código. No uso dessa atribuição legal, o Contran expediu a Resolução nº 53, de 21 de

maio de 1998, que estabelece critérios para os casos de apreensão de veículos e

recolhimento  aos  depósitos,  conforme  o  art.  262  do  CTB,  mas  não  prevê  as

condições que os locais  destinados ao depósito  dos veículos  devem manter  para

tanto.

É importante destacar que o Decreto Estadual n° 43.824, de 28 de junho de 2004,

que  “dispõe  sobre  o  depósito  de  veículos  retidos,  apreendidos  ou  removidos  em

razão de infração de trânsito, e regulamenta a venda, por leilão, dos veículos não

reclamados pelos proprietários no prazo de noventa dias”, no art. 8°, estabelece que

o Departamento de Trânsito de Minas Gerais -  Detran-MG -  zelará pela guarda do

veículo até sua retirada pelo proprietário ou remoção pelo leiloeiro ou arrematante,

nos termos das normas legais aplicáveis.

Dessa forma, entendemos que a proposição inova juridicamente ao preencher uma

lacuna  de  que  padece  o  nosso  ordenamento  jurídico.  Contudo,  opinamos  pela

supressão  do  §  2º  do  art.  1º  do  Substitutivo  nº  1,  oferecido  pela  Comissão  de

Constituição e justiça, o que faremos através da Emenda nº 1, abaixo redigida, por

entendermos que o proprietário do veículo estaria sendo duplamente penalizado ao

se ver obrigado a recolher a taxa nele prevista.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 370/2011, no 1º

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

Justiça, com a Emenda nº 1, a seguir redigida.

EMENDA Nº 1

Suprima-se o § 2º do art. 1º do Substitutivo nº 1.

Sala das Comissões, 11 de junho de 2013.

Ivair Nogueira, Presidente - Anselmo José Domingos, relator - Gustavo Valadares.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.887/2012

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório

De autoria da Deputada Rosângela Reis, a proposição em comento “altera a Lei nº
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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 às Comissões de

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

Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Em sua  análise  preliminar,  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  concluiu  pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do Substitutivo nº 1,

por ela apresentado.

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer nos termos do art. 188

e do art. 102, XI, “c”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A matéria em estudo visa alterar a Lei nº 12.219, de 1996, que trata da delegação,

em âmbito estadual, por meio de concessão ou permissão, dos serviços públicos que

menciona. Tal norma, em seu art. 1º, I, inclui entre os serviços passíveis de delegação

a  construção,  a  restauração,  a  conservação,  a  manutenção,  a  ampliação  e  a

operação de rodovias e obras rodoviárias.

O intento da Deputada proponente é que seja estabelecida a isenção do pagamento

de tarifa de pedágio para os proprietários de veículos automotores que transportem

pessoas em tratamento de saúde ou seus responsáveis em vias públicas estaduais e

nas federais exploradas pelo Estado por delegação da União.

Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça destacou que a alteração

pretendida está inserida nas possibilidades de atuação do legislador estadual,  nos

termos definidos na legislação aplicável, especialmente a Constituição da República

(art. 22, XXVII) e as Leis Federais nºs 8.987 e 9.074, de 1995.

A autora do projeto,  em sua justificação,  lembra que alterações contratuais  que

impliquem novas  despesas  para  o  concessionário  devem  observar  o  princípio  do

equilíbrio econômico-financeiro do contrato, de forma a garantir ao contratado, tudo o

mais  mantido  constante,  a  manutenção  da  rentabilidade  determinada  quando  da

celebração do ajuste.
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A Comissão de Constituição e Justiça apontou que, historicamente, tem emanado

do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que lei estadual não poderia afetar o

equilíbrio econômico-financeiro de contratos administrativos. Em especial, tal medida

caracterizaria violação ao princípio da harmonia entre os Poderes, com o Legislativo

interferindo na gestão de contratos celebrados pelo Executivo.

Não  obstante,  foi  julgada  recentemente  ação  direta  de  inconstitucionalidade

referente a lei que concedia passe livre a pessoas com deficiência. Na oportunidade,

Ministra daquele Tribunal entendeu que, considerando a natureza social da medida,

poder-se-ia estabelecer a norma questionada, cabendo, então, a rescisão do contrato

ou acordo para recomposição de seu equilíbrio.

Assim, a Comissão concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da

matéria. Porém, visando delimitar as situações em que poderia ser estabelecida a

gratuidade, bem como buscando conceder liberdade à atuação do Poder Executivo

quanto  às  formas  de  comprovação  e  de  fiscalização  do  direito  à  gratuidade,

apresentou o Substitutivo nº 1.

Cumpre apontar que a Comissão de Constituição e Justiça baixou a proposição em

diligência  à  Secretaria  de  Estado  de  Saúde  e  ao  Departamento  de  Estradas  de

Rodagem do Estado de Minas Gerais -  DER-MG -  para que se manifestassem sobre

seu teor.

A  Secretaria  de  Estado  de  Saúde,  em  sua  manifestação,  descreveu  o

funcionamento do Sistema Estadual de Transporte em Saúde, indicando que veículos

oficiais,  incluindo  ambulâncias  pertencentes  a  órgãos  públicos,  são  isentos  do

pagamento de pedágio. Não obstante, a Secretaria indicou posicionamento favorável

ao Projeto de Lei nº 2.887/2012.

Por  sua  vez,  o  DER-MG  manifestou-se  contrariamente  à  medida.  A autarquia

afirmou que veículos tipificados como ambulância já são isentos da tarifa de pedágio.

Indicou ainda que a medida, constituindo alteração unilateral de contrato, implicaria

na necessidade de ressarcir o concessionário, seja por meio de aumento de tarifa,

onerando os demais usuários das rodovias, ou diretamente, por meio de recursos do

Tesouro. Neste caso, conforme as disposições da Lei Complementar Federal nº 101,

de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal, seria necessário apresentar estimativa do
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custo financeiro da medida, item que não compõe a proposta em análise.

É importante ressaltar que o alcance imediato da eventual aprovação e sanção do

projeto em estudo se restringiria à MG-050, que atualmente é explorada por meio de

parceria  público-privada,  na  forma de  concessão  patrocinada.  Além  dos  recursos

auferidos pela cobrança de pedágio, o concessionário faz jus ainda a contraprestação

pecuniária  por  parte  do  poder  público.  A  alteração  das  condições  econômico-

financeiras, assim, resultaria em novo ônus para o Tesouro e para os demais usuários

da rodovia.

A criação de uma nova modalidade de isenção geraria ainda a necessidade de

estabelecer procedimentos de avaliação e verificação de documentos referentes à

eventual gratuidade, o que exigiria novos investimentos por parte da concessionária e

repercutiria em seus custos de operação, novamente onerando os demais usuários e

o  Tesouro  Estadual.  Pode-se,  ainda,  imaginar  cenário  onde  proliferariam  falsos

atestados médicos com vistas a obter a gratuidade, com o custo de operação da

rodovia  sendo  suportado  pelos  usuários  honestos  e  pelos  demais  contribuintes,

usuários ou não da rodovia.

Por fim, a eventual aprovação da matéria poderia ensejar situação de insegurança

jurídica em que investimentos em infraestrutura, geralmente de longo prazo, seriam

alterados  ao  longo  de  seu  curso  por  elementos  contingentes  e  estranhos  ao

planejamento  do  poder  público  e  das  empresas.  Tal  situação  prejudicaria

investimentos necessários para o desenvolvimento do Estado.

Assim, conquanto seja admirável a iniciativa da Deputada proponente, acreditamos

que os custos, não apenas financeiros, da matéria são substanciais, o que nos leva a

opinar por sua rejeição.

Conclusão

Em face do apresentado, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei nº 2.887/2012.

Sala das Comissões, 11 de junho de 2013.

Ivair Nogueira, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Anselmo José Domingos.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.983/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
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De autoria do Deputado Arlen Santiago, o projeto de lei em epígrafe “dispõe sobre a

obrigatoriedade de disponibilização de sistema de conexão aberto de internet sem fio

nos locais que especifica e dá outras providências”.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  17/3/2012,  a  matéria  foi  distribuída  às

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

e de Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber parecer.

Cabe  a  esta  Comissão  o  exame  preliminar  dos  aspectos  de  juridicidade,

constitucionalidade  e  legalidade  da  proposição,  nos  termos  do  art.  102,  III,  “a”,

combinado com o art. 188, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em exame objetiva obrigar os “shoppings centers”,  hipermercados,

hospitais,  aeroportos,  centros  de  convenção,  terminais  rodoviários,  estádios  de

futebol e hotéis situados no Estado a disponibilizar gratuitamente ao público sistemas

de  conexão  abertos  de  internet  sem  fio  de  alta  velocidade  em  todas  as  suas

dependências.

É sabido que muitos lugares, como “shoppings”, aeroportos, hotéis, restaurantes e

bibliotecas, já disponibilizam redes sem fio para conexão gratuita com a internet.

Todavia, esse serviço ainda não está disponibilizado de forma gratuita ao público

por todos os estabelecimentos que já o possuem.

A Constituição  Federal  erigiu  a  defesa  do  consumidor  como  norma  de  direito

fundamental, nos termos do art. 5º, XXXII, porquanto a caracterização da defesa do

consumidor  como  direito  fundamental,  no  direito  brasileiro,  trouxe  relevantes

alterações  na relação entre o direito  público  e o privado,  tornando-se expressa a

intervenção estatal na autonomia da vontade privada.

A internet é uma rede que integra diferentes modalidades de serviço e funciona

como espaço de convergências de distintas perspectivas sociais, culturais, políticas e

econômicas.

Nesse  contexto,  a  fim  de  que  sejam  disponibilizados  pontos  de  livre  acesso  à

internet  sem  fio  para  a  população,  apresentamos  na  conclusão  deste  parecer  o

Substitutivo  nº  1,  visando  especificar  que  devem  prestar  esse  serviço  de  forma

gratuita os estabelecimentos que já dispõem dele.
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Conclusão

Concluímos, pois, pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto de

Lei 2.983/2012 na forma do Substitutivo nº 1, redigido a seguir.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Dispõe sobre a disponibilização do sistema de conexão aberto de internet sem fio

nos locais que especifica e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Ficam  os  estabelecimentos  privados  e  os  órgãos  e  entidades  da

administração pública estadual que possuem redes sem fio para conexão à internet

obrigados a disponibilizar gratuitamente ao público esse serviço, em todas as suas

dependências.

Art. 2º - O descumprimento das disposições desta lei sujeitará o estabelecimento

infrator a multa no valor de 400 Ufemgs (quatrocentas Unidades Fiscais do Estado de

Minas Gerais),  majorada em mais 100% (cem por cento) desse valor,  no caso de

reincidência.

Art.  3º  -  Os estabelecimentos mencionados no art.  1º  terão o prazo de cento e

oitenta dias para cumprirem o disposto nesta lei.

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

Sala das Comissões, 11 de junho de 2013.

Sebastião Costa, Presidente - André Quintão, relator - Dalmo Ribeiro Silva - Duilio

de Castro - Luiz Henrique.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.012/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do  Deputado Arlen  Santiago,  o  Projeto  de  Lei  nº  3.012/2012 dispõe

sobre a reserva de 5% de vagas para mulheres na área da construção civil em editais

de licitação e contratos diretos para realização de obras públicas no Estado de Minas

Gerais.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  23/3/2012,  foi  o  projeto  distribuído  às

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

Administração Pública.
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Cumpre-nos,  preliminarmente,  examinar  a  proposição  nos  seus  aspectos  de

juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade,  nos  termos  do  art.  102,  III,  “a”,  do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em análise tem por objetivo garantir a reserva mínima de 5% (cinco

por cento) de vagas para mulheres na área da construção civil em editais de licitação

e contratos diretos para realização de obras públicas.

A proposição  do  parlamentar  tem  como  justificativa  o  fato  de  a  mulher  ocupar

grande parcela do mercado de trabalho, sendo muitas vezes a provedora da família,

sendo fundamental que a ela se assegure oportunidades de emprego, especialmente

naqueles setores nos quais há preponderância na utilização de profissionais do sexo

masculino.

Nessa perspectiva, observa-se que na construção civil ainda há certa resistência à

utilização  de  mão  de  obra  feminina,  muito  embora  atualmente  existam  escolas

profissionalizantes para formação desse tipo de mão de obra, somando-se a isso o

fato  de  as  mulheres  serem  naturalmente  habilidosas  em  atividades  que  exijam

precisão e visão detalhista.

Assim, revela-se fundamental a atuação do Estado na criação de mecanismos que

visem  a  equilibrar  a  relação  de  empregabilidade  entre  homens  e  mulheres  na

construção  civil,  assegurando,  assim,  a  efetivação  do  princípio  constitucional  da

igualdade e da dignidade da pessoa humana.

Nesse  sentido,  cabe  destacar  que,  no  rol  dos  direitos  sociais  fixados  pela

Constituição Federal, encontra-se assegurada proteção específica para as mulheres

no que tange ao mercado de trabalho, dispondo o art. 7º expressamente que:

"Art. 7º - São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem

à melhoria de sua condição social:

(…)

XX - proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos,

nos termos da lei;". (Grifamos.)

Essa especial proteção conferida pelo texto constitucional às mulheres decorre da

materialização  da  igualdade,  ou  em  outros  termos,  da  efetivação  da  igualdade
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material,  assegurando,  em  termos  práticos,  que  homens  em  mulheres  recebam

tratamento igualitário no que se refere a oportunidades de trabalho. Assim, a proteção

do mercado de trabalho da mulher exige a edição de leis para minimizar as diferenças

que não sejam naturais entre elas e os homens.

A matéria tratada no projeto em análise enquadra-se na possibilidade de os Estados

legislarem  em  caráter  suplementar  sobre  licitações,  não  se  enquadrando  seu

conteúdo  no  conceito  de  normas  gerais  de  licitação,  estas,  categoricamente,

reservadas à competência privativa da União, nos termos do art. 22, XXVII, que assim

dispõe:

"Art. 22 - Compete privativamente à União legislar sobre:

(...)

XXVII - normas gerais de licitação e contratação, em todas as modalidades, para as

administrações  públicas  diretas,  autárquicas  e  fundacionais  da  União,  Estados,

Distrito  Federal  e  Municípios,  obedecido  o  disposto  no  art.  37,  XXI,  e  para  as

empresas públicas e sociedades de economia mista, nos termos do art. 173, § 1º, III".

Assim sendo, o poder regulamentar conferido aos Estados, ao Distrito Federal e

aos Municípios, no que tange às normas sobre licitações, deve estar circunscrito à

competência suplementar a eles conferida pela Constituição Federal, não cabendo a

tais  entes  legislar  de  forma  suplementar  sobre  aquilo  que  a  norma  federal  já

disciplinou.

A esse respeito, encontra-se decisão do Supremo Tribunal Federal nos seguintes

termos:

"Direito constitucional e administrativo. Licitação e contratação pela administração

pública  municipal.  Lei  orgânica  do  Município  de  Brumadinho-MG.  Vedação  de

contratação  com o  Município  de  parentes  do  prefeito,  vice-prefeito,  vereadores  e

ocupantes  de  cargo  em  comissão.  Constitucionalidade.  Competência  suplementar

dos  Municípios.  Recurso  extraordinário  provido.  A Constituição  Federal  outorga à

União a  competência  para  editar  normas gerais  sobre  licitação (art.  22,  XXVII)  e

permite, portanto, que Estados e Municípios legislem para complementar as normas

gerais  e  adaptá-las  às  suas  realidades.  O  Supremo  Tribunal  Federal  firmou

orientação no sentido de que as normas locais sobre licitação devem observar o art.
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37,  XXI,  da  Constituição,  assegurando  “a  igualdade  de  condições  de  todos  os

concorrentes”. Precedentes. Dentro da permissão constitucional para legislar sobre

normas específicas em matéria de licitação, é de se louvar a iniciativa do Município

de Brumadinho-MG de tratar, em sua Lei Orgânica, de tema dos mais relevantes em

nossa pólis,  que é  a  moralidade administrativa,  princípio-guia  de  toda a atividade

estatal,  nos  termos  do  art.  37,  caput  da  Constituição  Federal.  A  proibição  de

contratação com o Município dos parentes, afins ou consanguíneos, do prefeito, do

vice-prefeito, dos vereadores e dos ocupantes de cargo em comissão ou função de

confiança,  bem como dos  servidores  e  empregados  públicos municipais,  até  seis

meses após o fim do exercício das respectivas funções, é norma que evidentemente

homenageia  os  princípios  da  impessoalidade  e  da  moralidade  administrativa,

prevenindo eventuais lesões ao interesse público e ao patrimônio do Município, sem

restringir  a  competição entre  os  licitantes.  Inexistência  de  ofensa  ao princípio  da

legalidade ou de invasão da competência da União para legislar sobre normas gerais

de  licitação.  Recurso  extraordinário  provido(Grifamos.).  RE  423560/MG.  Relator

Ministro Joaquim Barbosa, Julgamento 29/05/2012, Segunda Turma, Publicado "DJ"

19/6/2012".

Com efeito, os Estados não podem legislar sobre normas gerais de licitação - as da

Lei nº 8.666/93 - em face da competência privativa da União sobre essa matéria. A

esse respeito, José Afonso de Silva, ao discorrer sobre as competências dos Estados,

destaca: "Veda-se-lhes implicitamente tudo que tenha sido enumerado apenas para a

União e  para  os  Municípios.  Assim,  a  matéria  relacionada  nos  arts.  20,  21  e  22

explicitamente como de competência da União está implicitamente interditada aos

Estados".

No que tange à proposição em análise, cabe destacar que houve manifestação da

Secretaria  de  Estado  de  Planejamento  e  Gestão  -  Seplag  -,  que  demonstrou  a

existência  de  outras  medidas  capazes  de  assegurar  acesso às  pessoas  do  sexo

feminino  ao  mercado  de  trabalho  da  construção  civil,  concluindo  que  tal  acesso

deveria ser alcançado não por meio de reservas, mas por meio da capacitação e de

iguais condições de concorrência entre mulheres e homens.

A nosso ver, embora seja relevante o posicionamento da Seplag, da perspectiva da
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efetiva materialização do art. 7º, XX, da Constituição Federal, revela-se oportuna a

proposição em análise, sobretudo para que se efetive a proteção assegurada por tal

comando constitucional.

Além disso, é possível afirmar que o conteúdo da proposição está relacionado às

peculiaridades do mercado de trabalho no Estado de Minas Gerais, especificamente

no que concerne à tentativa de diminuir as dificuldades de acesso das pessoas do

sexo feminino às vagas de emprego na construção civil,  não havendo prejuízo ao

implemento de outras medidas nesse sentido, como sugerido pela Seplag.

Por fim, observa-se a necessidade de alteração da proposição com o objetivo de se

determinar em que momento deverá ser comprovado o cumprimento da exigência de

reserva pelas empresas do percentual de 5% de suas vagas.

Com esse propósito, 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 3.012/2012 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Assegura reserva mínima de 5% (cinco por cento) de vagas para mulheres na área

da  construção  civil  em  editais  de  licitação  e  contratos  para  realização  de  obras

públicas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - As administrações públicas direta e indireta de qualquer dos Poderes do

Estado fará constar em todos os editais de licitação de obras públicas e em todos os

contratos  realizados  com  o  mesmo  fim  exigência  de  que  a  empresa  contratada

reserve,  no  mínimo,  5%  (cinco  por  cento)  das  vagas  de  emprego  na  área  de

construção  civil  para  pessoas  do  sexo  feminino,  desde  que  a  reserva  não  seja

incompatível com o exercício das funções objeto dos contratos.

Parágrafo único - Não se entendem como empregos na área de construção civil,

para efeitos desta lei, os cargos na área de limpeza, faxina e afins, bem como as

vagas na área administrativa, entendendo-se como empregos na área de construção

civil os cargos na área operacional.

Art. 2º - A comprovação do cumprimento do percentual de 5% (cinco por cento) a
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que  se  refere  esta  lei  deverá  ser  demonstrada  no  momento  da  assinatura  dos

contratos  que  envolvam  obras  públicas  empreendidas  pela  administração  pública

direta e indireta de qualquer dos Poderes do Estado e ser mantida durante toda a

vigência, incluindo eventuais renovações.

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

Sala das Comissões, 11 de junho de 2013.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Luiz  Henrique,  relator  -  André  Quintão  -  Dalmo

Ribeiro Silva - Duilio de Castro.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.122/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Dilzon Melo, o projeto de lei em epígrafe autoriza o Poder

Executivo a doar ao Município de São Gonçalo do Sapucaí o trecho de rodovia que

especifica.

A  proposição  foi  analisada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na forma

do Substitutivo nº 1, que apresentou; 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 3.122/2012 desafeta o bem público constituído pelo trecho da

Rodovia  MG-878  que  liga  a  sede  do  Município  de  São  Gonçalo  do  Sapucaí  ao

Município de Cordislândia, com aproximadamente 600m de extensão, e autoriza o

Poder Executivo a doá-lo ao Município de São Gonçalo do Sapucaí.

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
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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 o Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição

e Justiça, tem como finalidade adequar o texto do projeto à técnica legislativa.

Após análise, percebe-se que a proposição 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 transformada em lei.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.122/2012, no

1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 11 de junho de 2013.

Zé Maia, Presidente - Romel Anízio, relator - Adalclever Lopes - João Vítor Xavier.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.342/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Presidente do Tribunal de Justiça, a proposição em epígrafe “altera os

quadros de cargos de provimento em comissão da Secretaria do Tribunal de Justiça e

da Justiça de Primeiro Grau”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  3/8/2012,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça,  de Administração Pública e de  Fiscalização

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

Regimento Interno.

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

mencionado Regimento.

Fundamentação

A proposição em análise  objetiva  criar  320 cargos de Gerente  de  Contadoria  e

1.237  cargos  de  Gerente  de  Secretaria,  todos  de provimento  em  comissão  e  de

recrutamento limitado, no Grupo de Direção e Assessoramento Superior do Quadro

de Servidores da Justiça de Primeira Instância, a que se refere o Anexo IV da Lei nº

11.098, de 11 de maio de 1993.

Outrossim, também se propõe a criação de 130 cargos de Assessor Judiciário, PJ-

77, de provimento em comissão e de recrutamento limitado, na Secretaria do Tribunal

de Justiça, a que se refere o Anexo II da Lei nº 16.645, de 5 de janeiro de 2007.

Na  justificação  da  proposição,  o  autor  afirma  que  a  medida  tem  por  objetivo

viabilizar o cumprimento do disposto no art. 2º, “caput” e § 2º, da Resolução nº 88 do

Conselho Nacional de Justiça.

Com  efeito,  o  mencionado  dispositivo  determina  que  os  Tribunais  de  Justiça

estabeleçam  o  percentual  mínimo  de  50%  dos  cargos  em  comissão  para  os

servidores das carreiras judiciárias.

Cumpre observar, a esse respeito, o que dispõe o art. 37 da Constituição Federal,

notadamente o seu inciso V,  porquanto estabelece que “as  funções de confiança,

exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em

comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e

percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção,

chefia e assessoramento” (grifo nosso).

As classes de Oficial de Apoio Judicial B e de Técnico de Apoio Judicial I, II, III e IV,

de  que  trata  a  proposição,  integram  as  carreiras  de  apoio  judicial  da  Justiça  de

primeira instância.

Ressalte-se o disposto no art. 251 da Lei Complementar nº 59, de 18 de janeiro de

2001, que contém a organização e a divisão judiciárias do Estado de Minas Gerais, o

qual  determina  que  “a  cada  vara  e  a  cada  unidade  jurisdicional  dos  Juizados

Especiais corresponde uma secretaria integrada obrigatoriamente por servidores da

carreira de Técnico de Apoio Judicial, da especialidade Escrivão Judicial, e de Oficial
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de Apoio Judicial”.

De acordo com o projeto, a lotação, as atribuições e os requisitos para o provimento

dos referidos cargos serão estabelecidos em resolução da Corte Superior do Tribunal

de Justiça.

A Carta mineira, seguindo as diretrizes da Constituição da República, enumera, no

art. 66, IV, as matérias de iniciativa privativa do Presidente do Tribunal de Justiça,

entre as quais se destaca a criação, a transformação ou a extinção de cargo e função

públicos  de  sua  Secretaria,  observados  os  parâmetros  estabelecidos  na  Lei  de

Diretrizes  Orçamentárias.  Igualmente,  o art.  104,  II,  da mencionada Carta  Política

assegura ao Presidente daquela Corte a competência privativa para propor ao Poder

Legislativo  a  criação  e  a  extinção  de  cargo  e  a  remuneração  de  seus  serviços

auxiliares e dos juízos que lhe forem vinculados, bem como a fixação do subsídio de

seus membros e dos Juízes.

Vê-se,  pois,  que  a  proposição  em  análise  está  em  conformidade  com  os

pressupostos constitucionais pertinentes à matéria, notadamente com as regras de

iniciativa privativa para a deflagração do processo legislativo nesta Casa.

É  oportuno  destacar  que  a  proposição  propõe  a  criação  de  1.687  cargos  de

provimento em comissão, o que acarretará aumento de despesa, caso seja aprovada.

O Tribunal de Justiça encaminhou a esta Casa o Ofício nº 556/2012, por meio do

qual informa o impacto financeiro da medida proposta.

Sobre  o  assunto,  a  Lei  Complementar  nº  101,  de  2000,  denominada  Lei  de

Responsabilidade Fiscal - LRF -, conceitua, em seu art. 18, despesa com pessoal e

estabelece limites para os referidos gastos nos arts. 19 e 20. O art. 16 da LRF exige

que qualquer ato que acarrete aumento de despesa seja acompanhado da estimativa

do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deve entrar em vigor e nos

dois exercícios subsequentes bem como da declaração do ordenador de despesa de

que  o  aumento  pretendido  tem  adequação  orçamentária  e  financeira  com  a  Lei

Orçamentária Anual, compatibilidade com o Plano Plurianual de Ação Governamental

e  com  a  Lei  de  Diretrizes  Orçamentárias.  A  esse  respeito,  ressaltamos  que  a

adequação  aos  comandos  da  LRF  será,  no  momento  oportuno,  analisada  pela

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária.
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Com a finalidade de aprimorar a proposição, apresentamos o Substitutivo nº 1, ao

final do parecer redigido.

No  substitutivo,  em  breve  resumo,  foi  considerada  a  previsão  de  jornada  de

trabalho, em conformidade com a determinação estabelecida pela Resolução nº 88,

de 2009, do Conselho Nacional de Justiça - CNJ; aprimorou-se a redação de vários

dispositivos, sem a alteração do seu conteúdo, com a finalidade de atender às regras

de técnica legislativa;  preservou-se  a  segurança jurídica e o  direito  adquirido dos

atuais servidores ocupantes dos cargos de Técnico de Apoio Judicial I a IV, ou de

Oficial  de  Apoio  Judicial,  Classe  B,  que  estejam  no  exercício  das  funções  de

gerenciamento  das  contadorias  e  das  secretarias  de  juízo,  assegurando  a  sua

permanência nos respectivos cargos.

Ressalte-se  que  também  acolhemos  no  Substitutivo  as  sugestões  contidas  no

acordo celebrado entre o Sindicato dos Servidores da Justiça de Primeira Instância

do Estado de Minas Gerais - Serjusmig -, conforme ata datada de 18 de abril de 2013,

que tinha por finalidade dar fim à greve iniciada em 13 de março de 2013.

Nesse substitutivo, também adequamos o Quadro de Cargos de Provimento em

Comissão da Secretaria do Tribunal de Justiça, a que se refere o Anexo II da Lei nº

16.645, de 2007, em face da criação dos cargos de Assessor Judiciário, PJ-77, de

recrutamento limitado, conforme já mencionado.

Todavia, ainda não será possível promover a adequação desejada para o Quadro

de Servidores da Justiça de Primeira Instância, porquanto ainda existem cargos que

estão para serem extintos com a vacância, a exemplo do que preveem as Leis nº

12.025, de 18/12/95, e nº 14.336, de 3/7/2002.

De todo o exposto, apresentamos a seguinte conclusão.

Conclusão

Concluímos, pois, pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto de

Lei nº 3.342/2012 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera os quadros de cargos de provimento em comissão da Secretaria do Tribunal

de Justiça e da Justiça de Primeiro Grau e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Ficam criados, no Grupo de Direção e Assessoramento Superior (JPI-DAS)

do Quadro de Servidores da Justiça de Primeira Instância, constante no Anexo IV da

Lei nº 11.098, de 11 de maio de 1993:

I - trezentos e vinte cargos de Gerente de Contadoria, código JPI-DAS-09, PJ-77,

de provimento em comissão e recrutamento limitado;

II - mil duzentos e trinta e sete cargos de Gerente de Secretaria, JPI-DAS-10, PJ-

77, de provimento em comissão e recrutamento limitado.

§ 1º -  Os cargos criados no “caput”  são de recrutamento limitado ao quadro de

servidores lotados na respectiva comarca.

§ 2º - A lotação, as atribuições e os requisitos para provimento dos cargos previstos

neste artigo  serão estabelecidos em resolução do Órgão Especial  do Tribunal  de

Justiça.

§ 3º - O servidor nomeado para o exercício dos cargos de que trata este artigo

poderá fazer a opção prevista no art. 22 da Resolução nº 58/1974/TJMG, de 13 de

novembro de 1974,  com a  redação dada pelo  art.  4º  da  Lei  nº  7.070,  de  28  de

setembro de 1977.

Art. 2º - Serão nomeados para o provimento inicial dos cargos de que trata o art. 1º,

e  neles  serão  mantidos  até  que  ocorra  a  vacância  dos  respectivos  cargos  de

provimento efetivo, os servidores:

I - titulares de cargos de Técnico de Apoio Judicial, de primeira entrância, segunda

entrância  e  de  entrância  especial,  e  de  Oficial  de  Apoio  Judicial,  Classe  B,  que

exerçam,  na  data  de  publicação  desta  lei,  as  funções  de  gerenciamento  das

secretarias de juízo e das contadorias;

II - que obtiverem promoção vertical decorrente de processos classificatórios para a

Classe B do cargo de Oficial de Apoio Judicial, cujos editais tenham sido publicados

antes da vigência desta lei.

Parágrafo único - Enquanto não forem providos os cargos de que trata o art. 1º

desta lei, as funções de gerenciamento das contadorias e das secretarias de juízo

continuarão a ser exercidas pelos ocupantes dos seguintes cargos:

I  -  Técnico  de  Apoio  Judicial,  de  primeira  entrância,  segunda  entrância  e  de

entrância especial;
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II - Oficial de Apoio Judicial, Classe B;

III - Oficial de Apoio Judicial, Classe D, C ou A, designados para as funções dos

cargos a que se referem os incisos I e II deste parágrafo, observados os requisitos

previstos em ato normativo do Tribunal de Justiça.

Art. 3º - Ficam alterados para a faixa de PJ-65 a PJ-77 os padrões de vencimento

da classe B da carreira de Oficial de Apoio Judicial, previstos no item V.1 do Anexo V

da Lei nº 16.645, de 5 de janeiro de 2007.

Art. 4º - Para o provimento da Classe B da carreira de Oficial de Apoio Judicial,

observar-se-ão os requisitos definidos para a promoção à Classe B da carreira de

Oficial Judiciário, código JPI-SG.

§ 1º - Ficam excluídas das atribuições previstas para a Classe B da carreira de

Oficial de Apoio Judicial as atividades de gerenciamento de secretarias do juízo e de

contadorias, observado o disposto no art. 2º desta lei.

§ 2º - O disposto neste artigo aplica-se às promoções à Classe B da carreira de

Oficial de Apoio Judicial decorrentes de processos classificatórios cujos editais sejam

publicados a partir da vigência desta lei.

Art.  5º  -  Ficam criados,  no  Quadro de  Cargos  de Provimento em Comissão da

Secretaria do Tribunal de Justiça, constante no Anexo II da Lei nº 16.645, de 2007,

cento e trinta cargos de Assessor Judiciário, PJ-77, de recrutamento limitado, código

de grupo TJ-DAS-03, código dos cargos AS-LI a AS-L130.

§ 1º - Somente poderão ser nomeados para os cargos previstos no “caput” deste

artigo servidores efetivos integrantes dos quadros de pessoal do Poder Judiciário do

Estado de Minas Gerais que sejam bacharéis em Direito há, pelo menos, dois anos.

§ 2º -  Em decorrência do disposto no “caput”,  o item II.1 do Anexo II da Lei nº

16.465, de 2007, passa a vigorar com as alterações constantes no Anexo desta lei.

Art. 6º - Cumprirão jornada diária de, no mínimo, oito horas os servidores:

I  -  que  sejam  titulares  dos  cargos  de  Técnico  de  Apoio  Judicial,  de  primeira

entrância, segunda entrância e de entrância especial, e de Oficial de Apoio Judicial,

Classe B;

II - a que se refere o art. 2º desta lei.

Art. 7º - O inciso I do art. 2º da Lei nº 13.467, de 12 de janeiro de 2000, passa a
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vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º - (…)

I - os cargos de Técnico de Apoio Judicial, de primeira entrância, segunda entrância

e  de  entrância  especial,  constantes  do  Anexo  IV  desta  lei,  em  Oficial  de  Apoio

Judicial;”.

Art. 8º - A implementação do disposto nesta lei fica condicionada:

I - à existência de créditos orçamentários consignados ao Tribunal de Justiça do

Estado de Minas Gerais;

II - à observância dos limites fixados nos arts. 20 e 22 da Lei Complementar federal

nº 101, de 4 de maio de 2000;

III  -  à  regulamentação,  mediante  resolução  do  Órgão  Especial  do  Tribunal  de

Justiça, do disposto no § 2º do art. 1º desta lei.

Art. 9º - A resolução prevista no § 2º do art. 1º desta lei será expedida no prazo de

noventa dias contados da data de publicação desta lei.

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

ANEXO

(a que se refere o § 2º do art. 5º da Lei nº ..., de ... de …de ...)

“ANEXO II

(a que se refere o art. 2º da Lei nº 16.645, de 5 de janeiro de 2007)

QUADRO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

DA SECRETARIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

II.1 - Grupo de Direção e Assessoramento Superior (TJ-DAS)

*  -  O Quadro  de  Cargos  de  Provimento  em Comissão  do  Grupo de Direção e

Assessoramento Superior foi publicado no “Diário do Legislativo”, de 12.6.2013.

Sala das Comissões, 11 de junho de 2013.

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

André Quintão - Paulo Guedes.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.510/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da Deputada Ana Maria Resende, a proposição em epígrafe “cria o polo
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mineiro de incentivo à cultura de banana e dá outras providências”.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo  de  25/10/2012,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça, de Política Agropecuária e Agroindustrial e de

Fiscalização Financeira e orçamentária.

Nos termos do art. 102, III, “a”, combinado com o art. 188, ambos do Regimento

Interno, compete a esta Comissão realizar o exame preliminar de constitucionalidade,

legalidade e juridicidade da matéria.

Fundamentação

O projeto submetido à nossa análise cria, na região norte do Estado, o Polo Mineiro

de Incentivo à Cultura de Banana (art. 1º). Para tanto, estabelece os objetivos que

deverão ser  perseguidos para a implementação do referido polo (art.  2º)  e,  entre

outras medidas, estabelece atribuições para o Poder Executivo, ao gerenciar o polo

(art. 3º).

Conforme salientou a autora em sua justificação, “no Brasil, a banana é a segunda

fruta mais cultivada, estando presente em todos os Estados, desde a faixa litorânea

até os  planaltos centrais.  Entretanto,  devido a fatores climáticos,  a exploração da

banana  está  concentrada no  Estado  de  São  Paulo,  que  responde  por  16,5% da

produção, seguido pela Bahia, com 13,0%, Santa Catarina, com 10,0%, Minas Gerais

com 8,4% e o Estado do Pará, com 8,1%”.

O Norte de Minas Gerais, notadamente nos Municípios de Capitão Enéas, Janaúba,

Jaíba, Matias Cardoso, Nova Porteirinha e Verdelândia, com uma área plantada de

4,2 mil hectares, valor que corresponde a cerca de 0,7% da área total de plantações

de  banana  do  País,  se  caracteriza  por  concentrar  a  produção  da  banana  nos

segmentos de pequenos e médios produtores, os quais apresentam um bom nível de

tecnificação. O clima seco semelhante ao do Nordeste beneficia o desenvolvimento

da cultura na região e reduz os gastos com controladores de doenças. Nesse polo de

produção, as lavouras de nanica chegam a produzir 60 t/ha quando cultivadas sob

irrigação, e as lavouras de prata, sob iguais condições, atingem 35t/ha. Um ponto

prejudicial para a produção de banana no Norte de Minas é a distância entre a zona

de produção e o mercado de São Paulo,  situação que contribui significativamente

para diminuir a competitividade deste polo de produção. Os principais mercados de
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destino  da  banana desse polo  são:  Rio  de  Janeiro,  Brasília  e  Belo  Horizonte.  O

período de maior oferta da banana prata situa-se entre os meses de maio e outubro,

enquanto a banana nanica registra uma oferta estável ao longo do ano”.

Assim, segundo a autora do projeto, a aprovação da proposta em estudo é de suma

importância para  o desenvolvimento da  região norte  do Estado,  pois  resultará na

geração de emprego e renda para a sua população. Feito esse breve resumo da

proposição,  cumpre-nos  mencionar  que  o  projeto  em  tela  reproduz  o  substitutivo

aprovado por essa Comissão ao analisar o Projeto de Lei nº 2.669/2011, que institui o

polo fruticultor de morango do setor da agricultura, pecuária e abastecimento e dá

outras  providências.  Por  concordarmos  com  os  argumentos  utilizados  naquela

oportunidade,  reproduzimos,  em  parte,  a  argumentação  apresentada  por  esta

Comissão:

“Em  primeiro  lugar,  saliente-se  que  já  existe,  no  âmbito  estadual,  o  Programa

Mineiro de Incentivo à Fruticultura, o qual foi criado pela Lei nº 12.998, de 1998, que

contém os objetivos básicos do programa e estabelece as atribuições do Executivo

para a administração e gerenciamento do citado programa.

No sistema federativo brasileiro, a competência do Estado é de natureza residual ou

remanescente,  cabendo-lhe  dispor  sobre  as  matérias  que  não  se  encartarem  na

competência da União e do Município, conforme se infere do disposto no art. 25, § 1º,

da  Constituição  da  República,  segundo  o  qual  'são  reservadas  aos  Estados  as

competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição'. Assim, basta que

determinada matéria não esteja inserida no domínio federal ou municipal para ensejar

a atuação do Estado, seja por meio de medidas legislativas genéricas e abstratas,

seja mediante ações concretas voltadas para a defesa do interesse público.

Se o assunto extrapola o interesse local e envolve uma pluralidade de Municípios,

seguramente  que a  matéria  refoge ao domínio  municipal  e  passa a  ingressar  no

domínio estadual, como é o caso da criação de um polo de fruticultura ou de cultura

específica de determinada fruta,  o qual  abarca diversas comunas de uma região.

Nesse caso, está claro que deve prevalecer o interesse regional, a cargo do Estado, e

não o interesse do Município individualmente considerado. Aliás, é cediço na doutrina

o entendimento segundo o qual inexiste interesse exclusivo de determinada entidade
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política em face de outra, pois na Federação o interesse local se projeta sobre o

interesse  regional  e  este,  por  sua  vez,  reflete  também  no  interesse  federal.  É

exatamente por isso que a doutrina chama a atenção para o fato de que não há,

rigorosamente  falando,  interesse  exclusivo  do  Estado  ou  do  Município,  e  sim  a

predominância do interesse regional sobre o interesse local”.

São essas as razões pelas quais nos manifestamos favoravelmente à tramitação da

proposição em estudo nesta Casa.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 3.510/2012.

Sala das Comissões, 11 de junho de 2013.

Sebastião Costa, Presidente e relator - André Quintão - Dalmo Ribeiro Silva - Duilio

de Castro - Luiz Henrique - Paulo Guedes.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.590/2012

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei 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 de rodovia que especifica.

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 3.590/2012, em seu art. 1º, determina a desafetação do bem

público constituído pelo trecho da Rodovia AMG-1705, compreendido entre o Km 19 e

o ponto situado a 330m do Km 17, com extensão de 1.670 metros. Além disso, a

proposição 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 no projeto  no prazo de cinco anos contados da
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lavratura da escritura pública de doação, o trecho reverterá ao patrimônio do Estado.

Em sua análise sobre a matéria, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou o

Substitutivo  nº  1,  com  a  finalidade  de  adequar  o  texto  da  proposição  à  técnica

legislativa, bem como retificar os dados do trecho de rodovia a ser doado, conforme

as informações prestadas pelo DER-MG.

As  rodovias  estaduais  estão  submetidas  à  jurisdição  do  DER-MG,  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 observar que, como o trecho objeto do projeto de lei em análise será

inserido no perímetro urbano do Município de Santa Cruz do Escalvado, esse ente

federativo assumirá a responsabilidade por sua manutenção e conservação, a fim de

garantir a autonomia municipal e atender aos anseios de seus munícipes.

Ademais, 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 da proposição em exame, seja de forma implícita, quando

não há referência expressa à desafetação.

Cabe ressaltar, ainda, que a doação do referido trecho 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 apenas sobre a titularidade

do imóvel, que passará a integrar o domínio público municipal.

Sendo assim, entendemos que o projeto de lei em apreço merece ser aprovado 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 3.590/2012, na
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forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 11 de junho de 2013.

Ivair Nogueira, Presidente - Anselmo José Domingos, relator - Gustavo Valadares.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.609/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Gustavo Perrella, a proposição em epígrafe dispõe sobre a

oferta  de  cursos  e  programas  de  capacitação  de  profissionais  envolvidos  com

atividades de natureza turística e cultural no Estado.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  6/12/2012,  foi  o  projeto  distribuído  às

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

Cooperativismo e de Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber parecer,

nos termos do art. 188 do Regimento Interno.

Cabe  a  esta  Comissão,  preliminarmente,  apreciar  os  aspectos  jurídico,

constitucional  e  legal  da  matéria,  conforme  prescreve  o  art.  102,  III,  “a”,  do

mencionado Regimento.

Fundamentação

A proposição  sob  comento  dispõe  sobre  a  oferta  de  cursos  e  programas  de

capacitação  de  profissionais  envolvidos  com  atividades  de  natureza  turística  e

cultural, com a finalidade de preparação desses profissionais para a Copa do Mundo

Fifa de 2014 e dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. Tais ações abarcam a

oferta  de  cursos  presenciais  ou  de  educação  a  distância  nas  áreas  de  idiomas

estrangeiros,  principalmente o inglês  e o espanhol,  voltados basicamente  para os

trabalhadores dos setores de transporte e hotelaria, bem como para os trabalhadores

autônomos nesses setores.

O projeto prevê, ainda, a realização de cursos específicos para a capacitação de

guias turísticos nas cidades que fazem parte de roteiros e circuitos relacionados com

o  período  colonial,  os  quais  poderão  conter  matérias  relacionadas  com  o

conhecimento do patrimônio artístico mineiro e o processo de formação histórica do

Estado.  Ademais,  a  proposição  determina  que  o  Estado  manterá,  por  meio  de

parceria com as Prefeituras Municipais, serviço de atendimento e orientação turística
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nos Municípios integrantes desses roteiros e circuitos históricos.

Não obstante a preocupação do autor,  cabe ao Executivo -  e apenas a ele -  a

instituição de programas ou campanhas que se enquadram no campo de ação da

administração  pública,  sob  pena  de  violar  o  secular  princípio  da  separação  de

Poderes, de longa tradição no direito brasileiro.

Necessário, portanto, conciliar a prerrogativa parlamentar de iniciar o debate sobre

uma determinada matéria com as regras constitucionais que estabelecem a iniciativa

privativa  de  determinadas  matérias  a  favor  de  autoridades  integrantes  de  outros

Poderes.

É de se reconhecer o oportuno propósito da instituição de programa de qualificação

de indivíduos que tenha por finalidade dar suporte à infraestrutura para realização de

eventos como a Copa das Confederações de 2013, a Copa do Mundo de 2014 e as

Olimpíadas de 2016.

Assim, sem esquecer os limites constitucionais da iniciativa parlamentar, julgamos

que a preocupação original da proposição em estudo, a garantia da qualificação de

trabalhadores envolvidos com os referidos eventos, é pertinente. Desse modo, se a

iniciativa  dessas  atividades  cabe  ao  Poder  Executivo,  por  outro  lado  cumpre  ao

Legislativo estabelecer regras que assegurem a eficácia desses investimentos.

Considerando, portanto, a pertinência do propósito que levou à apresentação do

projeto de lei em análise e os entraves jurídico-constitucionais à sua aprovação na

forma apresentada, elaboramos um substitutivo ao texto original. O substitutivo que

apresentamos  dispõe  sobre  diretrizes  para  a  qualificação  da  força  de  trabalho

envolvida nas atividades relacionadas com os eventos esportivos da Copa do Mundo

Fifa de 2014 e dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 3.609/2012, na forma do Substitutivo nº 1, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Acrescenta artigo à Lei nº 19.100, de 12 agosto de 2010, que dispõe sobre cursos

livres e ensino profissionalizante.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Fica acrescentado o seguinte artigo 5º-A à Lei nº 19.100, de 12 de agosto

de 2010, que dispõe sobre cursos livres e ensino profissionalizante, nos seguintes

termos:

“Art. 5º-A - A realização de cursos de qualificação e capacitação profissional para

atividades relacionadas com os eventos esportivos da Copa do Mundo Fifa de 2014 e

dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 observará as seguintes diretrizes:

I - os cursos de idiomas estrangeiros e de capacitação de guias para atuação nos

circuitos turísticos estarão sujeitos à inspeção de qualidade do órgão competente da

área correlata;

II  -  a  oferta  de  cursos  presenciais  ou  de  educação  à  distância  será  voltada

preferencialmente para os setores hoteleiro, de transportes, de gastronomia, turismo

e comércio e atividades de apoio aos eventos;

III - os cursos compreenderão conteúdos específicos voltados para o conhecimento

do patrimônio histórico, artístico, cultural e natural mineiro e do processo de formação

social e histórica do Estado;

IV -  serão promovidos  cursos  específicos  para  a  qualificação e  capacitação de

guias  turísticos  das  cidades  que  integrem  os  roteiros  e  circuitos  oficiais  ou

consagrados;

V - serão fornecidos certificados de conclusão, com a natureza do curso e a sua

duração em horas.”.

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

Sala das Comissões, 11 de junho de 2013.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  André  Quintão,  relator  -  Luiz  Henrique  -  Dalmo

Ribeiro Silva - Duilio de Castro - Paulo Guedes.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.659/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Fred Costa, o Projeto de Lei nº 3.659/2012 “proíbe o uso

de equipamento de comunicação virtual nas agências e nos postos de serviços das

instituições bancárias e financeiras do Estado”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  20/12/2012,  o  projeto  foi  distribuído  às
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Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Segurança  Pública  e  de  Fiscalização

Financeira e Orçamentária.

Compete a esta Comissão, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, III,

“a”,  do Regimento Interno,  manifestar-se preliminarmente quanto aos aspectos de

juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição.

Fundamentação

A  proposição  em  apreço  pretende  vedar  a  utilização  de  equipamento  de

comunicação nas agências e postos de serviços bancários e financeiros do Estado e

cria  o  dever  de  divulgação e  cumprimento  de  seus mandamentos.  Além disso,  o

projeto fixa as cominações que deverão incidir em caso de seu descumprimento.

A análise  do  Projeto  de  Lei  nº  3.659/2012 comporta  enfoque  sob  o  prisma  da

segurança pública, por um lado; e, por outro, o da proteção aos consumidores.

Segundo consta no art. 144 da Carta Federal, a segurança pública é um dever do

Estado, direito e responsabilidade de todos, sendo exercida para a preservação da

ordem pública, da incolumidade das pessoas e do patrimônio.

Cabe ao Estado federado adotar os mecanismos necessários para que a população

e o patrimônio público e particular sejam resguardados da melhor forma.

A Carta mineira, em seu art. 2º, coloca entre os objetivos prioritários do Estado a

criação de condições para a segurança e a ordem pública, medida que o projeto em

análise pretende tornar objetiva em relação aos estabelecimentos bancários por meio

de preceito de ordem legal.

Assim, sob a vertente da segurança pública, verifica-se a competência legislativa

estadual para versar sob o tema.

Analisada a solicitação no que se refere à segurança pública, passamos agora a

analisá-la quanto ao aspecto de proteção do consumidor, tema especialmente caro ao

legislador constitucional.

Com efeito,  a Carta  da  República  de  1988 elevou a  proteção do consumidor  à

categoria  de  direito  fundamental  (art.  5º,  XXXII)  e  de  princípio  reitor  que  deve

disciplinar a exploração da atividade econômica no País (art. 170, V). Bem por isso, o

legislador constituinte inseriu a proteção do consumidor na esfera de competência

legislativa concorrente outorgada à União e aos Estados pela Constituição Federal,
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conforme expressamente previsto em seu art. 24, V, que os autoriza a editar leis que

versem sobre produção e consumo.

Firmada essa premissa, é de se entender que a prestação dos serviços bancários

insere-se  num  contexto  de  relação  de  consumo,  como,  aliás,  foi  expressamente

admitido pelo Supremo Tribunal Federal - STF - no julgamento da ADI 2.951-ED/DF

(Rel. Min. Eros Grau, "DJ" de 13/4/2007).

Daí  conclui-se  que  cabe  ao  Estado  legislar  sobre  o  dever  das  instituições

financeiras adotarem determinadas medidas que visem a incrementar a segurança

dentro das agências e postos bancários, para a proteção dos consumidores.

Porém, é de se lembrar que já existe lei estadual em vigor que dispõe sobre esse

tema:  trata-se  da  Lei  nº  12.971,  de  1998,  que  torna  obrigatória  a  instalação  de

dispositivos  de segurança nas agências  e nos postos de serviços das instituições

bancárias e financeiras.

Essa  lei  proíbe,  em  seu  art.  3º-A,  a  utilização  de  telefones  celulares  nas

dependências  daqueles  estabelecimentos  bancários,  excepcionando o uso de tais

aparelhos  unicamente  em  situações  emergenciais,  na  forma  prevista  no  §  1º.

Ademais, as vedações e cominações previstas na norma atualmente em vigor são

idênticas àquelas veiculadas pela proposição em apreço.

Assim, dada a similitude da matéria, entendemos que melhor seria a alteração da

legislação atualmente em vigor sobre o tema para fazer constar dela a vedação de

uso não só do telefone celular  em agências e postos  bancários,  mas também de

qualquer equipamento eletrônico que possibilite a comunicação,  tais como rádio e

quaisquer computadores portáteis. Para tanto, apresentamos ao final deste parecer o

Substitutivo nº 1.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 3.659/2012 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera o “caput” do art. 3º-A da Lei nº 12.971, de 27 de julho de 1998, que torna

obrigatória a instalação de dispositivos de segurança nas agências e nos postos de

serviços das instituições bancárias e financeiras.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O “caput” do art. 3º-A da Lei nº 12.971, de 27 de julho de 1998, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3º-A - Fica proibido, nas unidades de atendimento das instituições a que se

refere  o  art.  1°,  o  uso  de  telefone  móvel  ou  outro  equipamento  eletrônico  que

possibilite a comunicação.”.

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

Sala das Comissões, 11 de junho de 2013.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Luiz  Henrique,  relator  -  André  Quintão  -  Dalmo

Ribeiro Silva - Duilio de Castro - Paulo Guedes.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.882/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da Deputada Liza Prado, o Projeto de Lei nº 3.882/2013 “dispõe sobre a

obrigatoriedade da adoção de pulseiras de identificação em crianças até 12 anos em

eventos públicos realizados em locais abertos no Estado”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  21/3/2013,  o  projeto  foi  distribuído  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Segurança  Pública  e  de  Fiscalização

Financeira e Orçamentária.

Compete a esta Comissão, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, III,

“a”,  do Regimento Interno,  manifestar-se preliminarmente quanto aos aspectos de

juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição.

Fundamentação

A proposição pretende estabelecer a obrigatoriedade do fornecimento gratuito, pela

Polícia Militar ou pelo Corpo de Bombeiros Militar, de pulseiras de identificação nos

eventos públicos realizados em locais abertos aos quais possam comparecer, ainda

que potencialmente, mais de 150 pessoas. As pulseiras deverão ser utilizadas por

crianças  com  menos  de  12  anos  de  idade  e  serão  fornecidas  mediante  simples

solicitação dos pais ou responsáveis.

O projeto fixa as características materiais que a pulseira de identificação deve ter,

ressaltando que deverá ser empregada, em sua confecção, tecnologia que impeça
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falsificação.  A  proposição  determina  ainda  que  a  pulseira  deverá  conter  as

informações essenciais para a identificação das crianças, cuja delimitação deverá ser

objeto  de  regulamento.  O  objetivo  é  ajudar  a  prevenir  ou  solucionar  eventuais

desaparecimentos  que  possam  ocorrer  nesses  eventos.  Além  disso,  o  projeto

estabelece prazo para que os órgãos de segurança estadual se adequem aos seus

comandos  e  dispõe  que  a  fiscalização  do  seu  cumprimento  caberá  aos  órgãos

competentes.

A Constituição  Federal  estabelece,  em  seu  art.  24,  XV,  competência  legislativa

concorrente entre a União, os Estados e o Distrito Federal para a edição de normas

sobre a proteção à infância e à juventude. Editada a Lei Federal nº 8.069, de 1990,

que contém o Estatuto da Criança e do Adolescente, cabe aos Estados suplementar

essa lei,  no  que for  cabível.  E  a  proteção de  crianças  de até  12  anos  de idade

mediante  a  obrigatoriedade  da  adoção  de  pulseiras  de  identificação  em  eventos

públicos  realizados  em locais  abertos  no  Estado enquadra-se  nessa competência

legislativa suplementar.

Por  outro  lado,  a  matéria  não  se  submete  à  iniciativa  do  processo  legislativo

reservada  ao  Governador  do  Estado,  levando-nos  a  concluir  pela  legitimidade

parlamentar para apresentação da proposição sob análise.

Firmada essa premissa,  é de se ressaltar  a relevância e a atualidade do tema:

segundo notícia  veiculada  em  jornal  de  grande circulação estadual,  o  número  de

menores  desparecidos,  no  Estado,  cresceu  165%  em  quatro  anos.  Segundo  a

reportagem, em 2008, 560 pessoas de até 17 anos sumiram em Minas Gerais, sendo

que, em 2012, o número de desaparecidos nessa faixa etária passou para 1.465. O

noticiário  ressaltou,  ainda,  que os menores  desaparecidos representam 35,8% de

todas  as  pessoas  desparecidas  no  Estado  entre  2006  e  2012  (Disponível  em:

<www.www.em.com.br/app/noticia/gerais/2013/05/16/interna_gerais,387928/numero-

de-menores-desaparecidos-cresce-165-em-minas-em-quatro-anos.shtml>.  Edição de

16/5/2013. Acesso em 3/6/ 2013).

Ademais, as informações pessoais de crianças que constem de pulseiras oferecidas

pelo poder público estadual podem prevenir ou, no mínimo, auxiliar o seu encontro

em caso de eventual desaparecimento.
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Por outro lado, é de salientar que a análise desta Comissão deve se restringir aos

aspectos jurídico-constitucionais;  especialmente porque a proposição passará pelo

crivo de duas comissões de mérito. Essas comissões certamente poderão aperfeiçoar

a proposição em tela, sem descuidar dos limites dos Poderes Executivo e Legislativo.

De todo modo, para aprimorar a redação do projeto, apresentamos, ao final deste

parecer, as Emendas nºs 1 e 2.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 3.882/2013 com as Emendas nºs 1 a 2, a seguir apresentadas.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 5º a seguinte redação:

“Art. 5º - Esta lei entra em vigor no prazo de 180 dias contados da data de sua

publicação.”.

EMENDA Nº 2

Suprimam-se os arts. 6º e 7º.

Sala das Comissões, 11 de junho de 2013.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  André  Quintão,  relator  -  Paulo  Guedes  -  Dalmo

Ribeiro Silva - Duilio de Castro.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.912/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Braulio Braz, o projeto de lei em epígrafe visa autorizar o

Poder Executivo a doar ao Município de Dores do Indaiá o imóvel de que trata a Lei

nº 472, de 5 de dezembro de 1955, do Município de Dores do Indaiá.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 2/4/2013 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 estabelecem os arts. 102, III, “a”, e 188, do

Regimento Interno.

Em 16/4/2013, esta relatoria solicitou fosse a proposição baixada em diligência à

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag -,  a fim de que esta se
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manifestasse sobre a viabilidade da matéria.

De posse da resposta, passamos à análise do projeto.

Fundamentação

A proposição de lei em análise tem por objetivo conferir a necessária autorização

legislativa para que o Poder Executivo possa doar ao Município de Dores do Indaiá

imóvel com área de 353.400m2, situado no Anel Rodoviário, s/nº, Fazenda Condutas,

naquele Município, e registrado sob os nºs 12.034, 12.040 e 12.055, a fls. 21, 23 e 28

do livro de transcrição da Comarca de Dores do Indaiá.

Cabe esclarecer que a Lei nº 472, de 5/12/1955, autorizou o Município de Dores do

Indaiá a doar o referido bem ao Estado, sem destinação prevista para sua utilização.

A alienação de patrimônio público deve observar o art. 18 da Constituição mineira,

que exige autorização legislativa para a efetivação da transferência de domínio. 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,  em seu  art.  17  impõe,  além da referida  autorização,  a

necessidade de existência de interesse público devidamente justificado.

Nesse ponto, cabe lembrar que o imóvel, nos termos do parágrafo único do art. 1º

do projeto,  será destinado à criação de um novo bairro e à construção de casas

populares, diminuindo o déficit habitacional e possibilitando a expansão comercial e

industrial da localidade.

Ainda na defesa do interesse coletivo, o art. 2º preceitua que o bem reverterá ao

patrimônio do Estado se, no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura

pública  de  doação,  não  lhe  tiver  sido  dada  a  destinação  prevista;  e  o  art.  3º

estabelece  que  o  donatário  encaminhará  à  Seplag  documento  que  comprove  a

destinação do imóvel conforme estabelecido nessa autorização.

Cabe esclarecer que a Seplag, por meio da Nota Técnica nº 747/2013, manifestou-

se  favoravelmente  à  transferência  de  domínio  pretendida,  tendo  em  vista  o

fechamento, em caráter permanente, do Aeródromo Dores do Indaiá, onde se situa o

imóvel,  conforme  o  art.  1º  da  Portaria  DAC  (Departamento  de  Aviação  Civil)  nº

749/SIE, de 16 de julho de 2004, e a importância da nova destinação que será dada

ao bem. Contudo, sugeriu a retificação do texto da proposição, a fim de corrigir  o
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número de matrícula do imóvel, conforme sua certidão de registro.

Dessa forma,  embora não haja óbice à tramitação do projeto de lei  em exame,

apresentamos a Emenda nº 1, redigida ao final deste parecer, que retifica os dados

de registro do imóvel e dá à matéria a forma adequada segundo a técnica legislativa.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 3.912/2013 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 Dores do Indaiá

imóvel  com  área  de 353.400m2 (trezentos  e  cinquenta  e  três  mil  e  quatrocentos

metros quadrados), situado no lugar denominado Campo de Viação, nesse Município,

e registrado sob o nº 12.070, a fls.  31 do Livro 3-BB, no Cartório de Registro de

Imóveis da Comarca de Dores do Indaiá.”.

Sala das Comissões, 11 de junho de 2013.

Sebastião Costa, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Paulo Guedes - Duilio

de Castro - André Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.918/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Paulo Guedes, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

dar nova redação ao art. 1º da Lei nº 18.204, de 24 de junho de 2009, que autoriza o

Poder Executivo a doar ao Município de São Francisco o imóvel que menciona.

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

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

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

aspectos jurídico, constitucional e legal, nos termos dos arts. 188 e 102, III, “a”, do

Regimento Interno.

Em 30/4/2013, esta relatoria solicitou que a proposição fosse baixada em diligência

à  Secretaria  de  Estado de  Planejamento  e  Gestão  -  Seplag  -,  para  que  esta  se

manifestasse sobre a alteração pretendida.
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Vencido o prazo previsto no art.  301 do Regimento Interno sem que a resposta

tenha sido recebida, passamos à análise da matéria.

Fundamentação

A Lei nº 18.204, de 2009, autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de São

Francisco  imóvel  com área de 2.000m²,  situado na Av.  Dom Pedro  de  Alcântara,

naquele Município, para ser destinado à edificação de uma cozinha comunitária.

Pretende o Projeto de Lei nº 3.918/2013 alterar a referida norma, a fim de que o

imóvel passe a abrigar o Centro de Referência Especializado de Assistência Social -

Creas - e uma Unidade Básica de Saúde - UBS.

O  autor  da  matéria,  em  sua  justificação,  esclarece  que  essa  providência  vai

beneficiar a população de São Francisco, uma vez que no imóvel serão atendidos,

especialmente, crianças, adolescentes e idosos vítimas de desrespeito aos direitos

sociais.

Saliente-se  que  a  proteção  do  interesse  coletivo  é  princípio  de  observância

obrigatória pela administração do Estado, pois no trato da coisa pública prepondera o

que é conveniente para a coletividade. Por isso, em todas as proposições em que

esta  Casa  autoriza  a  alienação  de  bem  estadual,  como  determina  o  art.  18  da

Constituição do Estado e o art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, a existência de

tal salvaguarda encontra-se nas cláusulas de destinação e de reversão do imóvel.

Como a modificação a ser implementada pela proposição de lei em análise está de

acordo com a legislação vigente e atende ao interesse público, não há óbice à sua

tramitação nesta Casa.

Entretanto, apresentamos o Substitutivo nº 1, redigido ao final deste parecer, que

autoriza a utilização do imóvel para o funcionamento do Creas e de uma UBS. Essa

modificação no texto decorre do fato de que a norma, editada em 2009, vigorou por

cerca  de  quatro  anos,  e  não  há  como  retroceder  no  tempo  e  providenciar  sua

alteração como se atual fosse.

Por igual razão, a cláusula que prevê a reversão do bem ao patrimônio do Estado

irá considerar  a data de publicação da nova lei  e  não a da lavratura da escritura

pública  de  doação,  e  será  revogada  a  cláusula  de  reversão  existente  na  Lei  nº

18.204, de 2009.
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Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 3.918/2013 na forma do Substitutivo nº 1, redigido a seguir.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera a destinação do imóvel de que trata a Lei nº 18.204, de 24 de junho de 2009,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de São Francisco o imóvel que

especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O imóvel localizado na Av. Dom Pedro de Alcântara, no Município de São

Francisco, a que se refere a Lei nº 18.204, de 24 de junho de 2009, passa a destinar-

se ao funcionamento do Centro de Referência Especializado de Assistência Social -

Creas - e de uma Unidade Básica de Saúde - UBS.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de cinco anos contados da publicação desta lei, não lhe for dada a destinação

prevista no art. 1º.

Art. 3º - Fica revogado o art. 2º da Lei nº 18.204, de 2009.

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

Sala das Comissões, 11 de junho de 2013.

Sebastião Costa,  Presidente e  relator  -  Paulo  Guedes -  André Quintão  -  Dalmo

Ribeiro Silva - Duilio de Castro.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.037/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº 4.037/2013 visa autorizar

o Poder Executivo a doar ao Município de Juiz de Fora 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 a

sua repercussão financeira, 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 4.037/2013 tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a

doar ao Município de Juiz de Fora imóvel com área de 264,70m², situado na Avenida

Marginal da Ferrovia, 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  imóvel  será

destinado à instalação da Defesa Civil do Município.

Ademais, o art. 2º 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 a 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 Juiz de Fora deverá encaminhar à Secretaria de

Estado de Planejamento e Gestão -  Seplag -   documento que comprove a nova

destinação do imóvel.

É  importante  ressaltar  que  a  exigência  de  autorização  legislativa  para  a

transferência de domínio de patrimônio do Estado está prevista na 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 determina que a movimentação

dos valores pertencentes ao ativo permanente do Tesouro só pode ser realizada se

atendida essa exigência.

Após análise, conclui-se que o projeto em exame 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, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.037/2013 no 1º

turno, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 11 de junho de 2013.

Zé Maia, Presidente - João Vítor Xavier, relator - Adalclever Lopes - Romel Anízio.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.038/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
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Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº 4.038/2013 visa autorizar

o Poder Executivo a doar ao Município de Contagem 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 4.038/2013 tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a

doar ao Município de Contagem o imóvel com 2.017,55m², a ser desmembrado de

área com 40.000m², situado nesse Município.

De acordo com o parágrafo único do art. 1º da proposição, o imóvel será destinado

à abertura de via pública, a fim de facilitar o acesso ao prédio do novo fórum local; o

art. 2º 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 Contagem deverá encaminhar à Secretaria de Estado

de Planejamento e Gestão -  Seplag -  documento que comprove a nova destinação

do imóvel.

Para a transferência de domínio de patrimônio do Estado, a Lei Federal nº 4.320, de

1964, que estatui normas gerais de Direito Financeiro para a elaboração e o controle

dos  orçamentos  e  balanços  da  União,  dos  Estados,  dos  Municípios  e  do  Distrito

Federal, estabelece, no § 2º de seu art. 105, a necessidade de autorização legislativa.

Assim, a movimentação dos valores pertencentes ao ativo permanente do Tesouro só

pode ser realizada atendida essa exigência.

Após análise conclui-se que o projeto em exame 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
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Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.038/2013, no 1º

turno, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 11 de junho de 2013.

Zé Maia, Presidente - Romel Anízio, relator - Adalclever Lopes - João Vítor Xavier.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.039/2013

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 Palma 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  4.039/2013 de autorizar  o  Poder Executivo a doar  ao

Município de Palma o imóvel constituído de terreno com área de 1.677,37m², situado

na Rua Oscar Rodrigues de Paula, 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 quadra poliesportiva, servindo de apoio às crianças

atendidas pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - Apae - de Palma,

cuja sede está sendo construída ao lado do referido imóvel.

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.  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  Palma  deverá

encaminhar à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag - documento

que comprove a nova destinação do imóvel.
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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.

Cabe esclarecer que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça,  tem  como  finalidade  adequar  o  texto  do  parágrafo  único  do  art.  1º  da

proposição à técnica legislativa.

Assim sendo, o projeto 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 4.039/2013, no 1º

turno, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 11 de junho de 2013.

Zé Maia, Presidente - Adalclever Lopes, relator - João Vítor Xavier - Romel Anízio.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.100/2011

Comissão de Segurança Pública

Relatório

De autoria do Deputado Agostinho Patrus  Filho,  o Projeto de Lei  nº  1.100/2011

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.

Aprovado no 1º turno na forma do Substitutivo nº 1, retorna agora o projeto a esta

Comissão  para  receber  parecer  para  o  2º  turno,  nos  termos  do  art.  102,  XV,

combinado com o art. 189, do Regimento Interno.

Segue, anexa, a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação

A  proposição  em  análise  tem  por  objetivo  garantir  postos  de  trabalho  para

adolescentes egressos do sistema socioeducativo, de modo a contribuir para o seu
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processo de reinserção social. O projeto, na forma em que foi aprovado no 1º turno,

dispensando  salutarmente  alterações  no  regime  de  licitações  públicas  estaduais,

busca contribuir para a ressocialização de adolescentes autores de atos infracionais

por  meio  da  concessão  de  subvenção  econômica  às  empresas  privadas  que

contratarem egressos do sistema socioeducativo do Estado.

O atendimento ao adolescente autor de ato infracional passou por várias fases no

Brasil.  Em  1926,  foi  instituído  o  Código  de  Menores,  que  determinava  que

adolescentes  com  idade  entre  14  e  18  anos  autores  de  crimes  seriam  julgados

segundo um procedimento judicial  específico,  alternativo ao dos adultos.  Crianças

menores de 14 anos não seriam processadas, mas poderiam ser internadas em asilo,

casa de educação, escola de preservação, ou ser confiadas a pessoa idônea, até que

completassem 18 anos de idade. Anos mais tarde, em 1941, foi criado o Serviço de

Assistência ao Menor - SAM -, que foi alvo de críticas diversas, devido ao seu caráter

essencialmente repressivo.

Em substituição a esse modelo da década de 1940, foram criadas, a partir de 1964,

a Fundação Nacional de Bem-Estar do Menor - Funabem - e as fundações estaduais

de bem-estar do menor - Febems. Na redemocratização, ganhou força a proposta de

se instituir no Brasil a doutrina da proteção integral, que culminou com a edição do

Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei Federal nº 8.069, de 1990. Ambiciosas, as

propostas do estatuto para a ressocialização de adolescentes envolvidos em práticas

criminosas ainda carecem de medidas efetivas para a sua concretização - tal qual a

que será viabilizada com a aprovação da proposição em análise.

Eis por que o acatamento do projeto de lei em análise é de fundamental importância

para  a  política  estadual  de  segurança  pública  e  para  a  garantia  dos  direitos

fundamentais dos adolescentes.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação,  no 2º  turno,  do Projeto de Lei  nº

1.100/2011 na forma do vencido no 1º turno.

Sala das Comissões, 11 de junho de 2013.

João  Leite,  Presidente  -  Leonardo  Moreira,  relator  -  Lafayette  de  Andrada  -

Sargento Rodrigues.
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PROJETO DE LEI Nº 1.100/2011

(Redação do Vencido)

Acrescenta parágrafo único ao art. 1º da Lei nº 18.401, de 28 de setembro de 2009,

que  autoriza  o  Poder  Executivo  a  conceder  subvenção  econômica  às  pessoas

jurídicas que contratarem egressos do sistema prisional do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica acrescentado ao art. 1º da Lei nº 18.401, de 28 de setembro de 2009,

o seguinte parágrafo único:

“Art. 1º - (...)

Parágrafo  único  -  A subvenção  econômica  de  que  trata  esta  lei  também  será

concedida às pessoas jurídicas que contratarem egressos de medida de internação

no sistema socioeducativo do Estado, observadas as normas contidas nesta lei, na

Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990, e na Lei Federal nº 12.594, de 18 de

janeiro de 2012.”.

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

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.271/2012

Comissão de Segurança Pública

Relatório

De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, o projeto de lei  em epígrafe torna

obrigatória a notificação aos órgãos de segurança pública, especialmente a Polícia

Militar e a Polícia Civil, do ingresso na rede de atendimento à saúde de pessoa ferida

com arma.

Aprovado no 1º turno na forma do Substitutivo nº 2, retorna agora o projeto a esta

Comissão  para  receber  parecer  para  o  2º  turno,  nos  termos  do  art.  102,  XV,

combinado com o art. 189, do Regimento Interno.

Segue, anexa, a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação

Na  forma  como  foi  aprovada  no  1º  turno,  a  proposta  em  análise  visa  tornar

obrigatória a notificação aos órgãos de segurança pública do Estado de atendimento

a pessoas feridas com arma por parte das instituições que integram a rede de saúde

do  Estado,  aí  incluídas  as  unidades  básicas  de  saúde,  os  postos  de  pronto
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atendimento,  as  equipes  do  Programa  de  Saúde  da  Família,  as  unidades  pré-

hospitalares,  as  clínicas  particulares,  os  ambulatórios  e  os  hospitais  públicos,

privados e conveniados do Sistema Único de Saúde -  SUS. Essa notificação deverá

ser  feita  por  meio  de  um  formulário  eletrônico  a  ser  encaminhado  aos  órgãos

estaduais de segurança pública, especialmente a Polícia Militar e a Polícia Civil, no

prazo  máximo  de  12  horas  a  contar  do  horário  de  conclusão  do  atendimento

emergencial registrado no prontuário médico. A fim de viabilizar a referida notificação,

a  proposição  prevê  a  criação  de  um  Sistema  Simplificado  de  Notificação  de

Atendimento  a  Pessoas  Feridas,  contendo  um  formulário  eletrônico  básico,  a  ser

preeenchido  com  informações  essenciais  para  subsidiar  o  início  das  atividades

policiais.

O  vencido  no  1º  turno  corresponde  ao  Substitutivo  nº  2,  apresentado  por  esta

Comissão. Sem embargo, cumpre, nesta oportunidade, realçar os aspectos positivos

da proposição,  na  forma em que se encontra,  bem  como aprimorá-la  no  que for

necessário de modo a melhor adequá-la a sua finalidade.

Nesse sentido, é fundamental relembrar que o projeto de lei em comento sustenta-

se  particularmente  na  possibilidade  da  criação  de  um  método  de  circulação  de

informação,  a  partir  de  certos  dados  oriundos  dos  sistemas  de  saúde,  para  dar

subsídio às ações de investigação, prevenção e repressão de crimes contra a pessoa

e, assim, dar respostas mais rápidas no combate à criminalidade e à violência. Por

outro lado, faz-se mister também relembrar que a prioridade na rede de atenção à

saúde é, naturalmente, o atendimento, em especial o de urgência ou de emergência,

e não o preenchimento de formulários ou relatórios.

Considerando-se essas ponderações, reforça-se, aqui, a necessidade de ênfase, na

proposição em análise, do prazo estipulado para o preenchimento do formulário bem

como a simplicidade e objetividade deste, pois sua finalidade não é detalhar o evento,

mas sim subsidiar  o  início  das atividades policiais,  às  quais  compete averiguar  e

detalhar  os  fatos.  Por  esse motivo,  opina-se por  uma reformulação do art.  1º  do

vencido, de modo a chamar a atenção para tais pontos da matéria.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação,  no 2º  turno,  do Projeto de Lei  nº
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3.271/2012  na  forma  do  vencido  no  1º  turno  com  a  Emenda  nº  1,  a  seguir

apresentada.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º do vencido no 1º turno a seguinte redação:

“Art. 1º - Ficam as unidades básicas de saúde, os postos de pronto atendimento, as

equipes do Programa de Saúde da Família, as unidades pré-hospitalares, as clínicas

particulares,  os  ambulatórios  e  os  hospitais  públicos,  privados  e  conveniados  do

Sistema Único de Saúde -  SUS -  obrigados a preencher  formulário eletrônico  de

notificação de atendimento a pessoa ferida.

§ 1º - O formulário a que se refere o 'caput' será preenchido e enviado aos órgãos

de  segurança  pública,  especialmente  a  Polícia  Militar  e  a  Polícia  Civil,  no  prazo

máximo de doze horas a contar da conclusão do atendimento emergencial, por meio

de um Sistema de Notificação de Atendimento a Pessoa Ferida, a ser criado para

esse fim.

§ 2º  -  O formulário a que se refere o  'caput'  será simples e objetivo,  contendo

apenas as informações essenciais para subsidiar o início das atividades policiais.”.

Sala das Comissões, 4 de junho de 2013.

João  Leite,  Presidente  -  Leonardo  Moreira,  relator  -  Lafayette  de  Andrada  -

Sargento Rodrigues.

PROJETO DE LEI Nº 3.271/2012

(Redação do Vencido)

Torna obrigatória a notificação aos órgãos de segurança pública, especialmente a

Polícia Militar e a Polícia Civil, do atendimento a pessoas feridas pela rede de saúde.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Ficam as unidades básicas de saúde, os postos de pronto atendimento, as

equipes do Programa de Saúde da Família, as unidades pré-hospitalares, as clínicas

particulares,  os  ambulatórios  e  os  hospitais  públicos,  privados  e  conveniados  do

Sistema Único de Saúde - SUS - obrigados a preencher um formulário eletrônico de

notificação de atendimento a pessoa ferida e a encaminhá-lo aos órgãos estaduais de

segurança pública, especialmente à Polícia Militar e à Polícia Civil, no prazo máximo

de  doze  horas  a  contar  do  horário  de  conclusão  do  atendimento  emergencial
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registrado no prontuário médico.

Parágrafo único -  Para a viabilização dessas notificações,  deverá ser criado um

Sistema  Simplificado  de  Notificação  de  Atendimento  a  Pessoas  Feridas,  o  qual

conterá  um  formulário  eletrônico  básico,  a  ser  preeenchido  com  informações

essenciais para subsidiar o início das atividades policiais.

Art. 2° - Para os efeitos desta lei, serão consideradas pessoas feridas aquelas que

apresentarem lesões, danos ou sintomas físicos resultantes do uso de:

I - armas de fogo;

II - instrumentos cortantes;

III - instrumentos perfurantes;

IV - instrumentos contundentes;

V - instrumentos perfurocortantes;

VI - instrumentos cortocontundentes;

VII - instrumentos perfurocontundentes; e

VIII  -  quaisquer  outros  agentes,  físicos,  químicos ou biológicos que possam ser

empregados para causar morte ou lesões corporais.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor noventa dias após a data de sua publicação.

PARECER PARA O 2º TURNO DO 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”.

Aprovado no 1º turno na forma original, vem agora o projeto a esta Comissão para

receber parecer, nos termos do art. 189, combinado com o art. 102, VII, 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 em 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
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de Assessor I.

Em  seu  ofício,  o  Procurador-Geral  de  Justiça  informa  que  os  cargos  de

Superintendente  e  de  Coordenador  que  se  propõe  criar  se  destinam  a  suprir  o

aumento das demandas institucionais na área administrativa. Os cargos de Assessor

destinam-se à criação do Núcleo de Negociação de Conflitos Ambientais no âmbito

do Ministério Público, bem como ao exercício de atribuições de assessoramento nas

promotorias  de  justiça  instaladas  em  comarcas  na  região  Norte  de  Minas  e  nas

promotorias de justiça instaladas nas comarcas-sede de Municípios com baixo índice

de desenvolvimento humano.

No  que  concerne  à  competência  desta  Comissão  para  proceder  à  análise  da

repercussão orçamentária e financeira do projeto, destaca-se que a implementação

da medida proposta implica aumento de despesas para o erário, estando, portanto,

condicionada aos limites constitucionais e legais.

A esse respeito, o art. 16 da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, Lei de

Responsabilidade  Fiscal  -  LRF  -,  dispõe  que  a  criação,  a  expansão  ou  o

aperfeiçoamento de ação governamental que acarretem aumento da despesa devem

ser acompanhados de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em

que devam entrar em vigor e nos dois subsequentes.

Em  cumprimento  ao  que  determina  a  LRF,  o  Procurador-Geral  de  Justiça,  ao

encaminhar o projeto a esta Casa, informou que o impacto financeiro-orçamentário

anual  da  proposição  será  de  R$1.159.746,00  anuais.  Informou  ainda  que  o

provimento  dos  cargos  criados  será  feito  conforme  a  disponibilidade  de  recursos

orçamentários ou a autorização legislativa de crédito suplementar específica e que os

efeitos financeiros do referido projeto terão início em 2013, respeitando-se os limites

previstos nos arts. 20 e 22 da LRF.

Os arts. 19 a 22 da LRF estabelecem limites para gastos com pessoal, ou seja,

determinam que a despesa com pessoal deverá observar os limites estabelecidos na

referida  lei  federal.  Os limites  com despesa de pessoal  em percentual  da  receita

corrente líquida estabelecido no art. 20, II, “d”, da LRF são de 2% para o Ministério

Público. Na informação encaminhada pelo órgão a esta Casa, o impacto acumulado

será de 0,0028% para o ano de 2013. A despesa com pessoal do Ministério Público,
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considerando-se a Receita Corrente Líquida - RCL - dos últimos 12 meses, acrescida

do impacto da proposição, e tomando-se como referência o mês de dezembro de

2012,  representa  percentual  da  RCL  inferior  aos  limites  legal  e  prudencial

estabelecidos pela LRF.

A proposição 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 Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO. A LDO em vigor

concede essa autorização em seu art. 15. Sendo assim, não há óbices à aprovação

da proposição.

Ressaltamos que, por força 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.

Durante a tramitação do projeto em 2º turno, esta Comissão apresentou proposta

de emenda com o objetivo de adequá-lo à técnica legislativa.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.587/2012, no 2º

turno, na forma original, com a Emenda nº 1, a seguir redigida.

EMENDA Nº 1

Acrescente-se ao projeto o seguinte art. 2º, renumerando-se os demais:

"Art. 2º - O Anexo III da Lei nº 16.180, de 2006, passa a vigorar na forma do Anexo

desta lei.".

Sala das Comissões, 11de junho de 2013.

Zé Maia,  Presidente e relator  -  Adalclever  Lopes -  João Vítor  Xavier  -  Leonídio

Bouças.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.610/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 3.610/2012, de autoria do Deputado José Henrique, que declara

de utilidade pública a Associação dos Amigos da Lapinha de Santana do Riacho, com

sede no Município de Santana do Riacho, foi  aprovado em turno único, na forma

original.

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



683
____________________________________________________________________________

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 3.610/2012

Declara de utilidade pública a Associação dos Amigos  da Lapinha de Santana do

Riacho, com sede no Município de Santana do Riacho.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Amigos da Lapinha de

Santana do Riacho, com sede no Município de Santana do Riacho.

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

Sala das Comissões, 22 de maio de 2013.

Deiró Marra, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - João Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.743/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.743/2013, de autoria do Deputado Fabiano Tolentino, que dá 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, foi aprovado em turno único, 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 N° 3.743/2013

Dá denominação ao trecho da Rodovia MG-176 que liga o Município de Luz ao

entroncamento com a BR-354.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - 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.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Comissões, 5 de junho de 2013.

Doutor Wilson Batista, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Célio Moreira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.853/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei  nº  3.853/2013,  de autoria  do Deputado  João Vítor  Xavier,  que

declara de utilidade pública a Associação Comercial,  Industrial,  Agropecuária e de

Prestação de Serviços de Organizações Sindicais de Rio Piracicaba, com sede no

Município de Rio Piracicaba, 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 3.853/2013

Declara de utilidade pública a Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e de

Prestação de Serviços de Organizações Sindicais de Rio Piracicaba, com sede no

Município de Rio Piracicaba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarada de utilidade pública  a  Associação Comercial,  Industrial,

Agropecuária  e  de  Prestação  de  Serviços  de  Organizações  Sindicais  de  Rio

Piracicaba, com sede no Município de Rio Piracicaba.

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

Sala das Comissões, 22 de maio de 2013.

Deiró Marra, Presidente - João Leite, relator - Lafayette de Andrada.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 13 DE JUNHO DE 2013

ATAS

ATA DA 37ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 11/6/2013

Presidência dos Deputados Dinis Pinheiro e José Henrique

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

Correspondência: Mensagens nºs 461, 462, 463, 464 e 465/2013 (encaminhando os

Projetos de Lei nºs 4.177, 4.178, 4.179 e 4.180/2013 e emenda ao Projeto de Lei nº

4.041/2013, respectivamente), do Governador do Estado - Ofício nº 6/2013, do Vice-

Governador do Estado - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições:

Projeto de Lei Complementar nº 45/2013 - Projetos de Lei nºs 4.181 a 4.188/2013 -

Requerimentos nºs 4.937 a 4.957/2013 -  Requerimentos dos Deputados Vanderlei

Miranda e outros (2), Sávio Souza Cruz e outros, Dalmo Ribeiro Silva e outros e Zé

Maia  e  outros  -  Comunicações:  Comunicações  das  Comissões  da  Pessoa  com

Deficiência,  de  Meio  Ambiente  e  de  Segurança  Pública  e  do  Deputado  Bosco  -

Oradores  Inscritos:  Discursos  dos  Deputados  Sebastião  Costa,  Bosco,  Pompílio

Canavez, Luiz Henrique e João Leite - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de

Inscrições  -  Suspensão e  reabertura  da  reunião  -  Comunicação  da Presidência  -

Questões de ordem; chamada para recomposição de quórum; existência de número

regimental para a continuação dos trabalhos - Leitura de Comunicações - Despacho

de Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Vanderlei  Miranda e outros (2),

Sávio  Souza  Cruz  e  outros,  Dalmo  Ribeiro  Silva  e  outros  e  Zé  Maia  e  outros;

deferimento -  2ª  Fase: Acordo de Líderes;  Decisão da Presidência -  Discussão e

Votação de Proposições: Requerimento do Deputado Sávio Souza Cruz; aprovação;

verificação de votação; ratificação da aprovação - Votação, em 2º turno, do Projeto de

Lei  nº  3.893/2013;  requerimento  do  Deputado  Sargento  Rodrigues;  rejeição;

verificação de votação;  ratificação da rejeição;  discursos dos Deputados Sargento

Rodrigues e Durval Ângelo; votação do projeto; aprovação na forma do vencido em 1º

turno  -  Votação,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  3.587/2012;  requerimento  do

Deputado  Ivair  Nogueira;  aprovação  do  requerimento;  votação  do  projeto,  salvo
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emendas; aprovação; prejudicialidade do Substitutivo nº 1; votação das Emendas nºs

1  a  8;  rejeição -  Prosseguimento  da  votação,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº

4.041/2013;  questões  de  ordem;  votação  do  projeto,  salvo  emenda;  aprovação;

verificação de votação; ratificação da aprovação; leitura e votação da Emenda nº 1;

aprovação; verificação de votação; ratificação da aprovação - Votação, em 1º turno,

do  Projeto  de  Lei  nº  3.296/2012;  votação  do  Substitutivo  nº  1,  salvo  emendas;

aprovação;  prejudicialidade das Emendas nºs  1,  2 e 4;  votação da Emenda nº 3;

rejeição  -  Discussão,  em  turno  único,  do  Projeto  de  Resolução  nº  4.145/2013;

discurso do Deputado Rogério Correia; 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  -  Almir  Paraca  -  Ana  Maria

Resende  -  André  Quintão  -  Anselmo  José  Domingos  -  Antônio  Carlos  Arantes  -

Antônio Genaro - Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Braulio

Braz - Cabo Júlio - Carlos Henrique - Carlos Pimenta - 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 Corrêa -  Gustavo Perrella -

Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa -

João  Leite  -  João  Vítor  Xavier  -  Juarez  Távora  -  Juninho  Araújo  -  Lafayette  de

Andrada - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz

Humberto Carneiro -  Luzia Ferreira -  Maria Tereza Lara -  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 - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses -

Ulysses Gomes - Zé Maia.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  José  Henrique)  -  Às  14h7min,  a  lista  de

comparecimento  registra  a  existência  de  número  regimental.  Declaro  aberta  a
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reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos

trabalhos.  Com  a  palavra,  o  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, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

- O Deputado Tenente Lúcio, 1º-Secretário “ad hoc”, lê a seguinte correspondência:

“MENSAGEM Nº 461/2013*

Belo Horizonte, 10 de junho 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 dá denominação a escola estadual de ensino

fundamental e médio localizada no Município de Sete Lagoas.

Tal  proposta  resulta  de  pedido  formulado pelo  colegiado da escola  estadual  do

Bairro Jardim Primavera II e presta-se a homenagear a memória do Sr. Mauro Faccio

Gonçalves, popularmente conhecido como Zacarias do grupo Os Trapalhões, credor

de respeito e admiração dos setelagoanos.

A propositura resultará em homenagem singela, porém significativa, ao cidadão que

contribuiu para a história e cultura da cidade, motivo pelo qual espero contar com o

acolhimento dessa nobre Assembleia para sua conversão em lei.

São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a propor o presente projeto

de lei.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

Justificação

O presente Projeto de Lei propõe que seja dada a denominação de Escola Estadual

Mauro  Faccio  Gonçalves,  de  ensino  fundamental  (anos  iniciais  e  finais)  e  ensino

médio,  à Escola Estadual  de Ensino Fundamental  e Médio,  situada na Rua Delsi
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Barbosa, 566, no Bairro Jardim Primavera II, no Município de Sete Lagoas.

Trata-se de proposta que resulta de pedido formulado pelo Colegiado da Escola

Estadual  de  Ensino  Fundamental  e  Médio,  que,  em  reunião  realizada  no  dia

14/3/2013, homologou, pela unanimidade dos votos dos seus membros, a indicação

do nome de Escola Estadual Mauro Faccio Gonçalves, de ensino fundamental (anos

iniciais e finais) e ensino médio, para a denominação da referida unidade de ensino.

Mauro  Faccio  Gonçalves,  popularmente  conhecido  como Zacarias  do  grupo  Os

Trapalhões, tornou-se a personificação da própria cidade, que, muitas vezes, é citada

como a “Cidade do Zacarias”. E por estar intrinsecamente ligado à história e à cultura

de Sete Lagoas, as escolas das redes pública e particular utilizam em seus currículos

o estudo da vida pessoal  e artística do humorista como ferramenta para o ensino

contextualizado e interdisciplinar da história do Município.

O homenageado nasceu em 18 de janeiro de 1934 e faleceu em 18 de março de

1990.

Cumpre registrar que, no Município de Sete Logoas, não existe estabelecimento,

instituição ou próprio público do Estado com igual denominação.

Mediante o exposto, a denominação, ora proposta, guarda plena conformidade com

os  requisitos  fixados  pela  Lei  nº  13.408,  de  21/12/1999,  que  dispõe  sobre  a

denominação de estabelecimento, instituição ou próprio público do Estado, estando,

assim, em condições de ser submetida ao exame da egrégia Assembleia Legislativa

do Estado.

Belo Horizonte, 8 de maio de 2013.

Ana Lúcia Almeida Gazzola, Secretária de Estado de Educação.

PROJETO DE LEI Nº 4.177/2013

Dá denominação a escola estadual de ensino fundamental e médio localizada no

Município de Sete Lagoas.

Art.  1º  -  Fica  denominada  Escola  Estadual  Mauro  Faccio  Gonçalves  a  escola

estadual de ensino fundamental e médio localizada na Rua Delsi Barbosa, n° 566,

Bairro Jardim Primavera II, no Município de Sete Lagoas.

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

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

Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 462/2013*

Belo Horizonte, 10 de junho de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho a Vossa Excelência, para exame dessa egrégia Assembleia Legislativa,

projeto  de  lei  que dá denominação a  escola  estadual  localizada  no Município  de

Tarumirim.

O projeto resulta de proposta de homenagem à memória de Waldemiro Francisco

da  Silva,  incentivador  da  educação  no  Município,  apresentada  pelo  colegiado  da

escola estadual de ensino fundamental situada na Rua Jovelina Maria de Jesus, s/nº,

no  Povoado  de  Dom  Carloto,  Distrito  de  Taruaçu  de  Minas,  no  Município  de

Tarumirim, e guarda plena conformidade com os requisitos fixados pela Lei nº 13.408,

de 21 de dezembro de 1999.

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.

Justificação

O  presente  Projeto  de  Lei  propõe  que  seja  dada  a  denominação  de  Escoala

Estadual Waldemiro Francisco da Silva, de ensino fundamental (anos iniciais e finais),

à Escola Estadual do Povoado de Dom Carloto, de ensino fundamental (anos iniciais

e finais), situada na Rua Jovelina Maria de Jesus, s/nº, no Povoado de Dom Carloto,

Distrito de Taruaçu de Minas, no Município de Tarumirim.

Trata-se de proposta que resulta de pedido formulado pelo Colegiado da Escola

Estadual do Povoado de Dom Carloto, de ensino fundamental (anos iniciais e finais),

que, em reunião realizada no dia 14/03/2013, homologou, pela maioria dos votos dos

seus membros, a indicação do nome de Escola Estadual Waldemiro Francisco da

Silva, de ensino fundamental (anos iniciais e finais), para a denominação da referida

unidade de ensino.
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Waldemiro Francisco da Silva foi um dos precursores da educação no Município de

Tarumirim.  O  homenageado  prestou  relevantes  serviços  ao  Município  e  possuía

notórias qualidades, dentre elas o seu exemplo de cidadania, dedicação à causa da

educação de qualidade para todos os moradores da localidade do Povoado de Dom

Carloto.

O homenageado nasceu em 3 de dezembro de 1906 e faleceu em 2 de maio de

1969.

Cumpre  registrar  que,  no  Município  de  Tarumirim,  não  existe  estabelecimento,

instituição ou próprio público do Estado com igual denominação.

Mediante o exposto, a denominação, ora proposta, guarda plena conformidade com

os  requisitos  fixados  pela  Lei  nº  13.408,  de  21/12/1999,  que  dispõe  sobre  a

denominação de estabelecimento, instituição ou próprio público do Estado, estando,

assim, em condições de ser submetida ao exame da egrégia Assembleia Legislativa

do Estado.

Belo Horizonte, 9 de maio de 2013.

Ana Lúcia Almeida Gazzola, Secretária de Estado de Educação.

PROJETO DE LEI Nº 4.178/2013

Dá denominação a escola estadual de ensino fundamental situada no Município de

Tarumirim.

Art. 1º - Fica denominada Escola Estadual Waldemiro Francisco da Silva a escola

estadual  de  ensino  fundamental  situada  na  Rua  Jovelina  Maria  de  Jesus,  s/nº,

Povoado de Dom Carloto, Distrito de Taruaçu de Minas, no Município de Tarumirim.

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

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Educação,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 463/2013*

Belo Horizonte, 10 de junho de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetido  à  apreciação  dessa
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egrégia Assembleia, projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município

de Guarani 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 Guarani, em 1950.

Saliento  que  a  presente  doação  atende  a  demanda  municipal,  visando  ao

funcionamento do centro comunitário, para a realização de atividades no âmbito da

política social.

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 4.179/2013

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Guarani o imóvel que especifica.

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Guarani o imóvel

constituído  por  uma área  de  10.074,00m²,  situado  na  região  denominada  Passa

Cinco, no Município de Guarani, registrado sob o nº 2.305, a fls. 7 do Livro 3-C, no

Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Guarani.

Parágrafo único -  O imóvel a que se refere o “caput”  destina-se a sediar centro

comunitário municipal, para a realização de atividades no âmbito da política social.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 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 Guarani não houver procedido ao registro do

imóvel.

Art.  4º  -  O  Município  de  Guarani  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.”

- 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 464/2013*

Belo Horizonte, 10 de junho de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho a Vossa Excelência, para exame dessa egrégia Assembleia Legislativa,

projeto de lei que altera o Anexo da Lei nº 18.692, de 30 de dezembro de 2009, que

uniformiza os critérios gerais de gestão e execução para transferência gratuita  de

bens,  valores  ou benefícios,  por  órgãos  e entidades da Administração Pública  do

Poder Executivo, no âmbito dos programas sociais que especifica.

Por entendê-la relevante e para melhor compreensão do conteúdo do projeto, faço

anexar a Exposição de Motivos da Secretária de Estado de Planejamento e Gestão.

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

Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Minas Gerais,

Tenho  a  honra  de  submeter  à  elevada  consideração  de  Vossa  Excelência

anteprojeto de lei  que substitui  o Anexo da Lei nº 18.692, de 30 de dezembro de

2009,  que uniformiza  os  critérios  gerais  de  gestão e  execução para  transferência

gratuita  de  bens, valores  ou  benefícios,  por  órgãos e entidades da Administração

Pública do Poder Executivo, no âmbito dos programas sociais que especifica.

O presente anteprojeto de lei propõe substituir o Anexo da referida lei que contém a

lista  de  programas  considerados  sociais  e  que  tem  como escopo  a  transferência

gratuita  de  bens,  valores  ou  benefícios  por  órgãos  e  entidades  da administração

pública estadual, durante o período eleitoral.

Tal alteração faz-se necessária em virtude da publicação da Lei nº 20.024, de 9 de

janeiro de 2012, que institui o Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - para
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o quadriênio 2012-2015 e dispõe da nova carteira de programas de governo para o

período.

Trata-se, pois, de alteração que trará inegáveis ganhos para a Administração, seja

na gestão, seja na execução, seja no controle das transferências.

Esses os motivos de interesse público que me levam a submeter-lhe o anteprojeto

de lei.

Renata Maria Paes de Vilhena, Secretária de Estado de Planejamento e Gestão.

PROJETO DE LEI Nº 4.180/2013

Altera o Anexo da Lei nº 18.692, de 30 de dezembro de 2009, que uniformiza os

critérios  de  gestão  e  execução  para  transferência  gratuita  de  bens,  valores  ou

benefícios por órgãos e entidades da administração pública estadual, compreendidos

no âmbito dos programas sociais que especifica.

Art. 1º - O Anexo da Lei nº 18.692, de 30 de dezembro de 2009, passa a vigorar na

forma do Anexo desta lei.

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

“ANEXO

TRANSFERÊNCIAS SUJEITAS AOS CRITÉRIOS UNIFORMIZADOS

(a que se refere o art. 1º da Lei nº ..., de … de … de 20.. )

I - no programa social Ações de Defesa Civil nos Municípios Mineiros, cujo objetivo

é assistir aos Municípios com ações de redução dos impactos dos desastres, tanto no

aspecto  preventivo  quanto  na  preparação  para  emergências,  respostas  e

reconstrução:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

suprimento  de  água  potável,  provisão  de  alimentos,  suprimento  de  material  de

estacionamento, como colchões, cobertores, roupas de cama, material de limpeza e

higienização,  entre  outros  com  intuito  de  dar  uma  resposta  efetiva  para  as

comunidades vitimadas por desastres;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: Município atingido por desastre e

que atenda aos requisitos exigidos pela legislação pertinente;

II  -  no  programa  social  Copa  do  Mundo  2014,  cujo  objetivo  é  organizar  com

excelência os eventos Fédération Internationale de Football Association - FIFA, Copa
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das Confederações 2013 e Copa do Mundo 2014, bem como prover a infraestrutura

para esses eventos, de forma a deixar um legado para Minas Gerais, orientando-se

por  padrões  internacionais  de  qualidade  e  por  princípios  de  sustentabilidade

socioambiental:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

ações de capacitação de cidadãos, por meio de cursos contratados pelo Estado e

disponibilizados gratuitamente, com a aquisição e transferência de uniformes, além

de materiais para os cursos;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: alunos aprovados na seleção e

com frequência regular;

III - no programa social Minas Mundo, cujos objetivos são o de projetar a imagem

de um Estado competitivo e institucionalmente estável,  garantindo credibilidade no

âmbito internacional  e proporcionando a cooperação internacional;  fomentar ações

internacionais em todas as esferas da Administração Pública Estadual, promovendo e

supervisionando o relacionamento de órgãos e unidades com instituições e governos

estrangeiros e fomentando a cultura da cooperação internacional; criar ambiente para

promover  o diálogo entre o governo e a sociedade civil  no tocante à cooperação

internacional do Estado de Minas Gerais:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de diárias para hospedagem e alimentação; compra de passagens e seguros

de viagens; cursos de capacitação; orientação técnica; material didático, de escritório

e de divulgação, gráfico e impresso; outros bens, valores ou benefícios inerentes à

execução do programa;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  ser  aprovado  em  processo

seletivo, conforme os termos do edital;

IV - no programa social Cultivar, Nutrir e Educar, cujo objetivo é garantir o direito

humano  à  alimentação  saudável,  adequada  e  solidária,  contemplando  o  binômio

educação-alimentação para os alunos das escolas públicas estaduais de educação

básica, potencializando a alimentação escolar,  fortalecendo a agricultura familiar  e

promovendo a educação alimentar e nutricional, observada a Lei Federal nº 11.947,

de 16 de junho de 2009:
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a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

habilitação sanitária das cantinas e agroindústrias; promoção de ações educacionais

(capacitações);  repasse de recursos financeiros  aos Municípios  para aquisição de

diversos  itens  e  equipamentos  para  a  estruturação  e  modernização  da  vigilância

sanitária,  conforme  lista  positiva  definida  previamente;  monitoramento  do  estado

nutricional dos alunos da rede pública de ensino por meio do acompanhamento da

chamada nutricional realizada nas escolas dos Municípios priorizados para efetivação

do registro dos dados coletados no Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional -

Sisvan; repasse de valores, sementes, grãos, rações, mudas, adubos, fertilizantes,

matrizes  de  animais  e  outros  insumos  diretamente  relacionados  à  produção

agropecuária; cursos de capacitação, diagnóstico, pesquisa, treinamento, orientação

técnica, consultoria e assessoria técnica ao público beneficiário; material didático, de

escritório e de divulgação, gráfico e impresso; cessão de materiais e equipamentos

para  produção,  processamento  e  comercialização  agropecuária  e  agroindustrial;

veículos; obras e materiais de construção; realização de eventos com fornecimento

de  hospedagem,  alimentação  e  diárias;  prestação  de  serviços  de  tecnologia  de

informação;  análises  laboratoriais;  fomento  à  produção  de  alimentos  saudáveis,

adequados e solidários, provenientes da agricultura familiar para o abastecimento da

rede pública estadual  de ensino;  atendimento parcial  às necessidades nutricionais

dos alunos, de acordo com o tempo de permanência na escola; promoção de hábitos

alimentares  saudáveis;  identificação  de  distúrbios  nutricionais  e  encaminhamento

para  atenção  básica;  promoção  de  ações  educativas  em  vigilância  sanitária  de

alimentos; outros bens, valores ou benefícios inerentes à execução do programa;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  Municípios  selecionados  pelo

programa Cultivar, Nutrir  e Educar; agricultores familiares, conforme Lei Federal nº

11.326, de 24 de julho de 2006, povos e comunidades tradicionais, de acordo com

Decreto  Federal  nº  6.040,  de  7  de  fevereiro  de  2007,  e  estabelecimentos

agroindustriais rurais de pequenos portes, conforme definido na Lei nº 19.476, de 11

de janeiro de 2011, e Decreto nº 45.821, de 19 de dezembro de 2011, e cooperativas

e/ou associações da agricultura familiar; alunos das escolas públicas estaduais da

educação básica, seus familiares, profissionais da saúde, da educação e agricultores
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familiares;

V - no programa social Sustentabilidade e Infraestrutura no Campo, cujo objetivo é

ampliar  a  inserção  da  produção  agropecuária  mineira  nos  mercados  nacional  e

internacional com ações de agregação de valor aos produtos:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse  de  valores,  sementes,  grãos,  mudas,  adubos,  fertilizantes,  matrizes  de

animais e outros insumos diretamente relacionados à produção agropecuária; cursos

de  capacitação,  elaboração  de  diagnóstico,  realização  de  pesquisa,  treinamento,

orientação técnica, consultoria e assessoria técnica ao público beneficiário; material

didático,  de escritório  e de  divulgação,  gráfico e impresso;  cessão de materiais  e

equipamentos  para  produção,  irrigação,  processamento  e  comercialização

agropecuária e agroindustrial; veículos; obras e materiais de construção; recuperação

de matas e nascentes;  realização de eventos  com fornecimento  de  hospedagem,

alimentação e diárias; prestação de serviços de tecnologia de informação; análises

laboratoriais; outros bens, valores ou benefícios inerentes à execução do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: agricultores familiares, produtores

rurais,  instituições  de  direito  público  e  de  direito  privado  voltadas  para  o

desenvolvimento do agronegócio, instituições de pesquisa e assistência técnica que

visem ao desenvolvimento do agronegócio, pesquisadores, técnicos da assistência

técnica  e  extensão  rural,  sindicatos,  cooperativas  e  associações  ligadas  ao  meio

rural;

VI - no programa social Desenvolvimento do Agronegócio Mineiro, cujos objetivos

são  formular,  implementar  e  coordenar  as  políticas  públicas  voltadas  ao

desenvolvimento do agronegócio mineiro, viabilizando o acesso dos produtores rurais

às informações, tecnologias, assistência técnica, sanidade animal e vegetal:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse  de  valores,  sementes,  grãos,  mudas,  adubos,  fertilizantes,  matrizes  de

animais e outros insumos diretamente relacionados à produção agropecuária; cursos

de capacitação, diagnóstico, pesquisa, treinamento, orientação técnica, consultoria e

assessoria  técnica  ao  público  beneficiário;  material  didático,  de  escritório  e  de

divulgação, gráfico e impresso; cessão de materiais e equipamentos para produção,



697
____________________________________________________________________________

processamento e comercialização agropecuária  e  agroindustrial;  veículos;  obras e

materiais de construção; recuperação de matas e nascentes; realização de eventos

com fornecimento de hospedagem, alimentação e diárias; prestação de serviços de

tecnologia de informação; análises laboratoriais; outros bens, valores ou benefícios

inerentes à execução do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: agricultores familiares, produtores

rurais,  instituições  de  direito  público  e  de  direito  privado  voltadas  para  o

desenvolvimento do agronegócio, instituições de pesquisa e assistência técnica que

visem ao desenvolvimento do agronegócio, pesquisadores, técnicos da assistência

técnica  e  extensão  rural,  produtores  interessados  em  promover  seus  produtos  e

serviços em eventos, sindicatos, cooperativas e associações ligadas ao meio rural;

VII  -  no  programa  social  Viabilização  da  Infraestrutura  e  Logística  Rural,  cujo

objetivo  é  dotar  o  meio  rural  de  infraestrutura  e  logística  mínimas  capazes  de

proporcionarem o seu desenvolvimento socioeconômico e ambiental para atender às

demandas de mercado e da sociedade:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse  de  valores;  entrega  de  diagnóstico,  realização  de  pesquisa,  orientação

técnica,  consultoria;  material  didático,  de  escritório  e  de  divulgação;  cessão  de

materiais e equipamentos; veículos; obras e materiais de construção; hospedagem,

alimentação e  diárias;  prestação de serviços  de  tecnologia  de  informação;  outros

bens, valores ou benefícios inerentes à execução do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: áreas públicas ou privadas que

necessitam  de  terraceamento,  bacia  de  captação  de  águas  de  enxurradas,

adequação de estradas e cercas para nascentes e margens de rios;

VIII - no programa social Desenvolvimento Sustentável da Agricultura Familiar, cujos

objetivos  são  formular,  implementar,  e  coordenar  políticas  públicas  para  o

desenvolvimento sustentável da agricultura familiar do Estado de Minas Gerais, por

meio de apoio a ações que viabilizem a organização e a estruturação da produção e

da comercialização, bem como propiciar a participação da sociedade civil organizada

nos processos decisórios das políticas públicas:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:
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repasse de valores; sementes; grãos; rações; mudas; adubos; fertilizantes, matrizes

de  animais  e  outros  insumos  diretamente  relacionados  à  produção  agropecuária;

cursos  de  capacitação,  diagnóstico,  pesquisa,  treinamento,  orientação  técnica,

consultoria e assessoria técnica ao público beneficiário; material didático, de escritório

e  de  divulgação,  gráfico  e  impresso;  cessão  de  materiais  e  equipamentos  para

produção, processamento e comercialização agropecuária e agroindustrial; veículos;

obras  e  materiais  de  construção;  realização  de  eventos  com  fornecimento  de

hospedagem,  alimentação  e  diárias;  prestação  de  serviços  de  tecnologia  de

informação;  análises  laboratoriais;  outros  bens,  valores  ou  benefícios  inerentes  à

execução do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: agricultores familiares, conforme

Lei Federal nº 11.326, de 2006, povos e comunidades tradicionais, de acordo com

Decreto  Federal  nº  6.040,  de  2007,  e  estabelecimentos  agroindustriais  rurais  de

pequenos portes, conforme definido na Lei nº 19.476, de 2011, e Decreto nº 45.821,

de 2011, e cooperativas e/ou associações da agricultura familiar;

IX - no programa social Minas Sem Fome, cujos objetivos são estimular a produção

de alimentos,  agregação  de  valor  e  geração de renda pela  venda do excedente,

visando  à  melhoria  de  suas  condições  de  segurança  alimentar  e  nutricional  dos

agricultores familiares, sob a gestão e controle social dos Conselhos Municipais de

Desenvolvimento Comunitário - CMDRS:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

fornecimento de insumos produtivos, apoio a investimentos de agregação de valor,

apoio a projetos de infraestrutura e capacitação de agricultores e jovens;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: famílias mineiras em condições de

vulnerabilidade  social,  principalmente  no  meio  rural,  agricultores,  pequenos

produtores  rurais,  indígenas,  associações  de  agricultores  familiares,  população

interessada na implantação de lavouras e pomares, população carente atendida por

instituições  em  todo  o  Estado,  como  creches,  escolas,  entidades  filantrópicas  e

pessoas jurídicas de direito público e privado voltados aos objetivos do programa;

X -  no programa social  Assistência Técnica e Extensão Rural para a Agricultura

Familiar, cujos objetivos são viabilizar e facilitar o acesso dos agricultores familiares
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aos  instrumentos  e  meios  de  apoio  a  produção,  transformação  e  distribuição  de

produtos  agropecuários,  nas áreas de metodologia e capacitação técnica;  gestão;

implementação e planos, programas, projetos e captação de recursos:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores;  construção e  cessão de uso  ou  em  regime de comodato  de

imóveis  para o desenvolvimento de atividades de extensão rural,  como centro de

comercialização  para  o  agricultor  familiar,  centro  de  qualidade  do  queijo  para

agricultor  familiar  e  centro  de  capacitação  da  agricultura  familiar;  curso  de

capacitação  profissional,  lanches,  refeições;  transporte  e  outras  despesas  a  ele

inerentes, além de materiais didáticos; insumos para o desenvolvimento da atividade

rural, como ferramentas, equipamentos, aquisição e cessão em regime de comodato

de  sistemas  de  abastecimento  de  água  compostos  de  bombas  hidráulicas,  caixa

d'água  e  tubulação;  outros  bens,  valores  ou  benefícios  inerentes  à  execução  do

programa;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  agricultores  rurais  e  suas

entidades representativas cadastrados;

XI - no programa social Assistência Hospitalar e Ambulatorial, cujos objetivos são

prestar assistência em saúde, à comunidade regional, bem como contribuir  para a

formação de pessoal na área de saúde, em nível de graduação e pós-graduação, por

meio do desenvolvimento do ensino, pesquisa e extensão:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse  de  valores;  auxílio  financeiro  para  participação  em  congressos,  fóruns,

seminários,  cursos  e  eventos  científicos;  promoção  de  congressos,  fóruns,

seminários,  cursos de extensão e qualificação,  entre outros eventos científicos na

área de saúde;  publicações científicas  e  intercâmbio;  materiais  para  execução de

projetos  de  ensino,  pesquisa  e  de  extensão;  outros  bens,  valores  ou  benefícios

inerentes à execução do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: comunidade acadêmica da área de

saúde  (alunos,  professores  e  servidores);  fundações  que  realizem  atividades  em

parceria com a Universidade Estadual de Montes Claros - Unimontes;

XII - no programa social Supervisão e Expansão do Ensino Superior, cujo objetivo é
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monitorar a qualidade do sistema estadual de ensino superior e ampliar a oferta de

ensino superior à distância e presencial:

a)  ampliação  da  oferta  de  cursos  de  ensino  superior  à  distância  e  presencial;

criação  de  um  banco  de  dados  sobre  ensino  superior;  desenvolvimento  de

instrumentos  de  avaliação  do  sistema estadual  de  ensino  superior;  expansão  do

número  de  vagas  no  ensino  superior  no  Estado  (10.000  vagas);  implementação,

consolidação e ampliação da oferta de cursos à distância nas universidades públicas

(30.000  alunos  em  EAD  /  Ensino  Superior);  formação  em  áreas  estratégicas  do

governo;

b) destinatários dos benefícios gerados: alunos, instituições do sistema de ensino

superior do Estado - Universidade do Estado de Minas Gerais - Uemg, Universidade

Estadual  de  Montes  Claros  -  Unimontes,  Fundação  Helena  Antipoff  -  FHA,  e

Faculdade de Ciências Exatas e Humanas da Campanha - FCCP;

XIII  -  no  programa  social  Expansão  do  Ensino  Universitário,  cujo  objetivo  é

promover  ensino  de  qualidade  com  vistas  à  formação  para  atuação  profissional

competente no mercado de trabalho e para intervenção social comprometida com os

valores  de  liberdade,  de  justiça  e  de  solidariedade,  buscando  a  solução  dos

problemas socioeconômicos da região Norte de Minas:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; concessão de bolsas de iniciação científica e de extensão; auxílio

financeiro para participação em cursos, seminários e eventos científicos; promoção

de congressos, fóruns, seminários, cursos de extensão, entre outros eventos culturais

e  científicos;  publicações  científicas  e  intercâmbio;  concessão  de  premiações  em

dinheiro, troféus e medalhas a vencedores de concursos promovidos pela academia;

materiais  didáticos,  materiais  para  execução  de  projetos  de  ensino,  pesquisa  e

extensão; alimentação subsidiada à comunidade acadêmica; e outros bens, valores

ou benefícios inerentes à execução do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: comunidade acadêmica (alunos,

professores e servidores), bem como fundações que realizem atividades em parceria

com a Universidade Estadual de Montes Claros - Unimontes;

XIV  -  no  programa  social  Tecnologia  e  Inovação  Rumo  à  Economia  do
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Conhecimento, cujo objetivo é potencializar em quantidade e qualidade a criação e

disseminação de conhecimento e de tecnologia em diferentes áreas para transformar

conhecimento em negócios, além de fomentar e articular com os diferentes agentes

empresariais, governamentais, acadêmicos e da sociedade, objetivando promover a

ciência e a tecnologia para o desenvolvimento e a cidadania:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

recursos financeiros; mobiliário; computadores; equipamentos e materiais; cessão de

uso  de  equipamentos  e  computadores;  auxílio  financeiro  para  a  participação  em

eventos  e  para  sua  promoção;  outros  bens,  valores  ou  benefícios  inerentes  à

consecução dos objetivos do programa;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  setor  empresarial  mineiro;

universidades  e  outras  instituições  de  ensino  superior,  pesquisadores  do  Estado,

centros de pesquisa e desenvolvimento públicos e privados; comunidade usuária de

inovações tecnológicas e jovens com potencial empreendedor e inovador;

XV -  no  programa social  Arranjos  Produtivos,  Polos  de  Excelência  e  Polos  de

Inovação,  cujos  objetivos  são  ampliar  e  melhorar  a  capacidade  competitiva  dos

arranjos  produtivos  de  elevado  conteúdo  tecnológico  de  forma  autossustentável;

polos de excelência: fortalecer as estruturas geradoras de conhecimento, tecnologias,

formação  de  recursos  humanos  e  prestação de  serviços  visando à  promoção do

desenvolvimento  sustentável  de  setores  estratégicos  nos  quais  o  Estado  possua

tradição, massa crítica e/ou vantagem competitiva; polos de inovação: contribuir com

o desenvolvimento das regiões Norte, Vales do Jequitinhonha e Mucuri através da

formação  e  concentração  de  massa  crítica  territorialmente  localizada,  agregando

valor  à  economia  regional  (emprego  e  renda)  e  às  políticas  públicas  através  de

esforço de inovação, ancorado em estruturas de capacitação de recursos humanos e

de pesquisa e desenvolvimento:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

recursos financeiros; mobiliário; computadores; equipamentos e materiais; cessão de

uso de equipamentos e computadores; cessão e construção de unidades prediais;

auxílio  financeiro  para a participação em eventos e  para a  sua promoção;  outros

bens, valores ou benefícios inerentes à consecução dos objetivos do programa;
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b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: pequenos e microempresários que

compõem  o  setor  produtivo  dos  arranjos  produtivos  em  biotecnologia,

biocombustíveis,  eletroeletrônicos,  programas  computacionais  e  dos  polos  de

excelência e inovação; universidades e institutos de ciência e tecnologia envolvidos

na  produção  e  na  transferência  do  conhecimento  para  a  sociedade;  setores

produtivos; sociedade em geral;

XVI - no programa social Incentivo à Inovação Tecnológica, cujo objetivo é estimular

a pesquisa e o desenvolvimento de produtos e processos inovadores:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

conceder incentivos à inovação tecnológica no Estado por meio de apoio financeiro;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  projetos  de  apoio  financeiro

aprovados pela equipe técnica da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de

Minas Gerais - Fapemig, nos termos da política de aplicação de recursos do Fundo

de Incentivo a Inovação Tecnológica - Fiit;

XVII - no programa social Rede de Formação Profissional Orientada pelo Mercado,

cujo objetivo é garantir a funcionalidade da rede de centros vocacionais tecnológicos

e telecentros, com foco na disseminação do conhecimento, buscando a construção

de parcerias com vistas à atualização tecnológica e assegurando a continuidade dos

objetivos do programa e sua ampliação por meio da oferta de vagas de educação à

distância no ensino superior, inclusive o tecnólogo:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

disseminação  do  conhecimento;  atualização  tecnológica;  oferta  de  vagas  de

educação à distância no ensino superior (inclusive o tecnólogo), e profissionalizantes;

inclusão  digital;  oportunidade  de  emprego;  inserção  de  novos  e  melhores

profissionais  no  mercado  de trabalho;  requalificação  profissional;  desenvolvimento

regional; oferecer quadro de pessoal qualificado para administrar e ministrar as aulas;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  Municípios  ou  entidades  que

ofereçam espaços que propiciem o intercâmbio de informação e orientação quanto às

políticas  de  inserção  social,  originários  de  projetos  e  programas  governamentais,

entidades representativas, organizações não governamentais e agências de fomento;

XVIII  -  no  programa  social  Formação  e  Capacitação  Cultural  e  Artística,  cujos
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objetivos são apoiar, incentivar e realizar ações de formação e desenvolvimento do

público,  qualificação  e  aperfeiçoamento  nas  diversas  áreas  artísticas  e  culturais,

contribuindo  para  o  fortalecimento  e  profissionalização  do  mercado  de  produção

cultural e artística:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; apostilas e material didático sobre educação patrimonial, cultural

e  artística;  realização  de  oficinas,  conferências,  fóruns,  seminários,  encontros  e

cursos de capacitação e aprimoramento técnico para a formação e a capacitação de

agentes culturais e profissionais; materiais didáticos; materiais escolares; lanches e

refeições;  transporte;  hospedagem; outros  bens, valores  ou benefícios  inerentes à

execução do programa;

b)  destinatários  dos bens, valores  ou benefícios:  pessoas naturais de  ocupação

variada,  incluindo  artistas,  técnicos  e  demais  trabalhadores,  profissionais  ou

amadores,  atuantes  nos  diversos  segmentos  da  área  artístico-cultural;  pessoas

jurídicas de direito público ou privado voltadas para o planejamento, a gestão e a

administração de projetos relacionados aos objetivos dos programas;

XIX  -  no  programa  social  Preservação  do  Patrimônio  Cultural,  cujo  objetivo  é

garantir  à  sociedade  o  exercício  do  direito  à  identidade  cultural,  promovendo  a

preservação de bens de natureza material e imaterial e a efetiva implantação de uma

política de preservação de bens de valor histórico, artístico, cultural e arquitetônico,

representativos  da  cultura  mineira  em  suas  diversas  manifestações,  contextos  e

épocas:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

conservação e restauração dos bens que sofreram impactos em desastres; intervir

em bens culturais, como obras de consolidação estrutural, conservação e restauração

de bens imóveis e móveis, de forma a manter sua integridade e valores culturais;

incentivar e orientar na preservação do patrimônio cultural pelos Municípios; elaborar

projetos  arquitetônicos  e  complementares,  planilhas  e  projetos  de  elementos

artísticos  em  bens  culturais  para  conservação  e  restauração  de  bens  móveis  e

imóveis  de  forma  a  manter  sua  integridade  e  valores  culturais;  executar  obras;

realizar pesquisas, inventários, registros, tombamentos, fiscalização de bens culturais
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imateriais e materiais de forma a assegurar sua preservação;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  todos  os  Municípios  mineiros;

pessoas físicas e jurídicas ligadas às manifestações da cultura popular;

XX  -  no  programa  social  Circuitos  Culturais  de  Minas  Gerais,  cujo  objetivo  é

fomentar  a  criação  de  uma  moderna  e  inovadora  rede  integrada  de  produção,

exibição  e  disseminação  cultural  e  artística,  além  de  promover  a  proteção  do

patrimônio cultural de Minas Gerais:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse  de  valores;  doação  de  materiais  excedentes  de  obras  nos  edifícios  que

compõe os circuitos culturais, como tijolos, esquadrias, ferragens, vidros, janelas e

portas; outros bens, valores ou benefícios inerentes à execução do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: população de Belo Horizonte, de

todas as idades e classes sociais, turistas, estudantes, pessoas interessadas em arte,

conhecimento e entretenimento; população da mesorregião do Vale do Jequitinhonha,

especificamente  a  população  das  microrregiões  de  Salinas  e  Itaobim;  turistas  de

procedência estadual, nacional e internacional;

XXI - no programa social Gestão da Informação Cultural, cujo objetivo é garantir à

sociedade  o  exercício  dos  direitos  culturais,  promovendo  a  gestão  dos  diversos

acervos do sistema estadual de cultura visando preservá-los e promover o acesso

democrático às informações culturais produzidas:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse  de  valores;  materiais,  publicações  técnicas,  cadernos  de  diretrizes  e

informativos  ligados  à  área  museológica,  cultural  e  artística;  doações  de  “kits”  e

acervos  de  livros;  equipamentos  diversos;  mobiliário,  como estantes,  expositores,

mesas,  cadeiras,  circuladores  de  ar,  estações  de  trabalho,  carrinhos  para  livros,

tapetes,  pufes;  microcomputadores,  impressoras,  eletroeletrônicos  em  geral  e

equipamentos  de  informática;  cursos  de  capacitação  e  treinamentos;  materiais

didáticos, materiais escolares; lanches e refeições; transporte; hospedagem; outros

bens, valores ou benefícios inerentes à execução do programa;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  unidades  e  órgãos  da

administração  pública  estadual;  entidades  públicas,  privadas  e  do  terceiro  setor;
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usuários dos serviços prestados pelo Sistema Estadual de Cultura; público em geral;

XXII  -  no  programa social  Promoção  e  Difusão  Cultural,  cujo  objetivo  produzir,

promover, veicular e difundir as artes, a cultura e o patrimônio do Estado em diversos

espaços, contribuindo para a formação de público, educação e consumo cultural:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; cessão de espaços culturais; estabelecimento de parcerias com

instituições sem fins lucrativos para apoiar a produção exibição e formação artística

por meio do apoio à gestão e geração de recursos para a execução de projetos e

programas;  atividades  de  encontro  do  Sistema  Estadual  de  Bibliotecas  Públicas;

encontros  com  a  leitura;  exposições  literárias  e  no  campo  das  artes  visuais;

exposições e espetáculos de artistas convidados e selecionados através de edital;

palestras;  eventos  culturais;  apresentações,  debates,  simpósios,  conferências,

espetáculos,  “shows”,  mostras,  festivais,  feiras,  saraus,  performances,  aulas

experimentais,  residências,  oficinas,  prêmios  e  concursos  artístico-culturais;

realização  de  projetos  educativos  e  de  atendimento  e  informação  ao  público;

materiais didáticos; materiais escolares; lanches, refeições, transporte, hospedagem

e outros itens necessários à realização e à participação nos eventos; outros bens,

valores ou benefícios inerentes à execução do programa;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  pessoas  naturais  e  pessoas

jurídicas  de  direito  público  ou  privado  voltadas  à  execução  e  à  promoção  do

programa;

XXIII  -  no  programa social  Minas Mais  Segura,  cujos  objetivos são desenvolver

ações, programas e projetos de prevenção à criminalidade, de forma a contribuir com

a efetiva diminuição da criminalidade e violência em áreas com elevados índices de

criminalidade  e  em  situação  de  risco  social,  estimulando  a  desconstrução  de

fenômenos  multicausais  e  fatores  de  risco  geradores  de  conflitos,  violências  e

processos de criminalização, a partir da proposição de soluções plurais e fatores de

proteção  integrados  e  adequados  às  especificidades  de  cada área  de  atuação  e

público  atendido,  bem  como  consolidar  a  filosofia  de  policiamento  comunitário,

prevenção ativa e segurança cidadã, viabilizando maior interação entre a sociedade e

o sistema de defesa social:
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a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

aquisição de equipamentos; repasse de valores e bens; cestas básicas; realização e

participação em capacitações e eventos relacionados ao combate da criminalidade,

além dos materiais necessários a realização e participação dos mesmos; ações de

sensibilização  e  formação da população em geral;  pagamento  de  inscrições  para

vagas  de  emprego  e  em  cursos  diversos;  equipamentos  e  materiais  esportivos;

materiais para oficinas de cultura diversas, de inclusão produtiva e de enfretamento

do tráfico  de  pessoas;  premiações em atividades  previstas  no  programa;  apoio  a

empreendimentos econômicos solidários, distribuição de materiais informativos e de

campanha para  a  população em  geral;  acolhimento  das  pessoas  em situação de

tráfico e seus familiares; ações de busca ativa por possíveis vítimas entre os grupos

mais  vulneráveis  ao  tráfico  de  pessoas;  campanhas  locais  preventivas  visando

informar sobre as ações relacionadas ao combate à criminalidade; além de lanches,

transporte,  diárias  entre  outros  itens  necessários  à  capilarização  das  ações  de

combate à criminalidade; realização de cursos de qualificação profissional e provisão

de estrutura a entidades voltadas ao cumprimento de penas e medidas alternativas;

outros  bens,  valores  ou  benefícios  inerentes  à  consecução  dos  objetivos  do

programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: jovens de doze a vinte e quatro

anos  residentes  em  áreas  com  altos  índices  de  criminalidade  atendidas  pelo

programa; pessoas naturais e entidades em áreas com altos índices de criminalidade

atendidas  pelo  programa;  pessoas  com  determinação  judicial  de  cumprimento  de

penas e medidas alternativas nos Municípios contemplados pelo programa; egressos

do sistema prisional do Estado; pessoas naturais em situação de tráfico de pessoas e

seus familiares; grupos mais vulneráveis ao tráfico de pessoas; população do Estado;

turistas  de  procedência  estadual,  nacional  e  internacional;  organizações  não

governamentais  e outras  pessoas jurídicas  de  direito  público  ou  privado voltadas,

direta ou indiretamente, ao enfrentamento ao tráfico de pessoas; instituições sociais

em todo o Estado; Municípios mineiros;

XXIV -  no  programa social  Infraestrutura  de  Defesa Social,  cujos  objetivos  são

prover infraestrutura adequada à execução eficaz das políticas públicas de segurança
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por meio da expansão da infraestrutura predial do sistema prisional e socioeducativo

com vistas à melhoria da qualidade do atendimento prestado ao adolescente autor de

ato infracional, ao preso e ao recuperando; e da renovação periódica e distribuição no

espaço territorial da frota das Polícias Civil e Militar, a partir da aquisição de viaturas

adequadas ao trabalho operacional para garantir a eficiência da manutenção da frota:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores para custeio, cessão de uso ou regime de comodato de imóveis,

aquisição  de  bens  e  insumos;  repasse  de  recursos  financeiros  para  construção,

adequações  da  instalação  e  manutenção  de  unidades  de  atendimento

socioeducativo,  bem  como  equipamentos  eletroeletrônicos,  mobiliário,  veículos  e

demais bens entendidos como necessários ou úteis para sua composição; assessoria

e consultoria; encontros, capacitações e cursos profissionalizantes, assim como ajuda

de custo para participação dos mesmos; equipamentos e materiais necessários ao

desenvolvimento de trabalhos e à aprendizagem nas oficinas; outros bens, valores ou

benefícios inerentes à execução do programa;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  entidades  privadas  sem  fins

lucrativos  cuja  finalidade  seja  a  custódia  de  presos  condenados  pela  justiça;

adolescentes e jovens adultos de doze a vinte e um anos e pessoas jurídicas de

direito público ou privado voltadas à realização e à promoção do programa;

XXV - no programa social Avaliação e Qualidade da Atuação dos Órgãos de Defesa

Social, cujo objetivo é promover a qualidade da atuação dos órgãos de defesa social

potencializando e integrando as ações de ensino, avaliação e correição:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

vagas  em  capacitações,  cursos  e  seminários  nas  temáticas  de  policiamento

comunitário  e segurança cidadã;  ações com foco na prevenção à criminalidade e

erradicação das drogas; outros bens, valores ou benefícios inerentes à execução do

programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: profissionais do sistema de defesa;

membro  ativo  dos  Conselhos  Comunitários  de  Segurança  Pública  -   Conceps;

lideranças  comunitárias;  escolas  que  compõem  lista  de  demandas  estratégicas,

conforme áreas delimitadas de acordo com o índice de criminalidade das diversas
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regiões do Estado;

XXVI - no programa social Leite pela Vida, cujo objetivo é promover o fortalecimento

da  cadeia  produtiva,  por  meio  da  geração  de  renda  e  da  garantia  de  preço  do

produto, diminuindo a vulnerabilidade social com o combate à fome e à desnutrição:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

aquisição de leite “in natura” do pequeno produtor rural pronafiano, por intermédio de

beneficiadoras  de  leite  que  envazam  o  produto  e  são  responsáveis  pelo  seu

transporte  aos  pontos  de  distribuição  do  programa,  por  meio  do

voluntariado/prefeituras,  o  leite  é  doado  a  crianças,  gestantes,  nutrizes  e  idosos

cadastrados;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: crianças de dois a sete anos de

idade,  gestantes,  nutrizes  (até  sexto  mês  após  o  parto),  idosos  e  outros  casos

identificados  pelo  Comitê  Gestor  Municipal,  sob  autorização  do  Conselho  de

Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável do Estado de Minas Gerais - Consea-

MG e do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS, residentes

na área de abrangência do programa e que com renda mensal per capita igual ou

inferior a meio salário mínimo;

XXVII - no programa social Travessia Nota Dez por um Brasil  Alfabetizado, cujo

objetivo é contribuir para superar o analfabetismo, universalizando a alfabetização de

jovens,  adultos  e  idosos  e  progressiva  continuidade  dos  estudos  em  níveis  mais

elevados,  promovendo o  acesso à educação como direito  de todos,  em qualquer

momento da vida, nos Municípios das regiões dos vales do Jequitinhonha e Mucuri e

do Norte de Minas:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; mobiliário escolar, material escolar,  uniformes; óculos de grau,

aparelhos  auditivos;  merenda;  jogos,  materiais  esportivos;  bolsas  de  estudo;

transporte;  livros  didáticos  e  de  literatura;  equipamentos  de  informática;  veículos;

atendimento médico e psicopedagógico; outros bens, valores ou benefícios inerentes

à execução do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: jovens com idade acima de quinze

anos e adultos analfabetos da área de abrangência do Instituto de Desenvolvimento
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do Norte e Nordeste de Minas Gerais - Idene; escolas locais; entidades públicas ou

privadas cujas finalidades institucionais estejam relacionadas ao programa;

XXVIII  -  no  programa  social  Convivência  com  a  Seca,  cujo  objetivo  é  prover

alternativas  para  a  convivência  com  a  seca  e  as  bases  para  o  desenvolvimento

sustentável e includente da produção local e para o aumento da produtividade no

campo, inclusive no que tange ao modo de produção agroecológico/orgânico, com

ênfase  na  formação  profissional,  na  promoção  do  protagonismo  e  do

empreendedorismo e na identificação e acesso a mercados, com vistas à melhoria da

qualidade de vida do povo de Minas Gerais:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse direto de recursos a entidades e prefeituras; distribuição de cestas básicas e

cisternas  de  lona;  bem  como  o  apoio  e  investimento  financeiro  a  projetos

comunitários de inclusão produtiva (ex.: fabriqueta de farinha), infraestrutura básica

(ex.: galpão multiuso) e de natureza social (ex.: creches);

b)  destinatários  dos bens,  valores ou benefícios:  comunidades  rurais  e urbanas

organizadas em grupos de interesses comuns, trabalhadores e pequenos produtores

rurais, artesãos, grupos de pescadores, garimpeiros, grupos de mulheres e jovens,

quilombolas, assentados de reforma agrária e populações atingidas pela seca nas

regiões Norte e Jequitinhonha, pertencentes aos cento e oitenta e oito Municípios da

área de atuação do Instituto  de  Desenvolvimento  do  Norte  e  Nordeste  de  Minas

Gerais - Idene, identificados pelos Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural

Sustentável (CMDRS) para repasse de recurso a associações comunitárias por meio

do Projeto de Combate à Pobreza Rural e Migração Laboral;

XXIX - no programa social Desenvolvimento Social dos Vales do Jequitinhonha e

Mucuri  e  Norte de Minas,  cujo objetivo  é promover  o desenvolvimento social  dos

Vales do Jequitinhonha e Mucuri e do Norte de Minas a partir de ações que visem à

inclusão produtiva das famílias que vivem em situação de pobreza articuladas com

ações  de  implantação  de  infraestrutura  de  saneamento  básico,  assegurando  sua

universalização:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

intervenções não estruturais  -  elaboração de estudos socioeconômicos, climáticos,
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hidro geológicos, ambiental e do uso e ocupação do solo, bem como elaboração de

projetos de intervenções estruturais para abastecimento de água nas áreas rurais;

intervenções  estruturais  -  construção  de  bacias  de  captação  de  água  de  chuvas

(dispositivos de captação e infiltração de águas de chuva que podem ser utilizadas

em  uma  série  de  situações,  desde  proteção  de  cabeceiras  de  voçorocas  até

aplicação em extremidades de terraceamentos); construção de pequenas barragens

de cursos d'água - pequena barragem ou uma série de barramentos sucessivos que

acumularão água para garantir disponibilidade de água para abastecimento humano e

dessedentação  de  animais  e  produção;  implantação  de  sistemas  alternativos  de

irrigação - sistemas alternativos de irrigação indicados para pequenas propriedades

rurais de regiões semiáridas; implantação de sistemas de abastecimento de água -

sistemas constituídos basicamente de captação, adução, preservação e distribuição

de água para pequenas localidades e meio rural disperso; construção de cisternas -

reservatórios de água, em geral cilíndricos, cobertos e semienterrados, que permitem

a captação e armazenamento da água da chuva que escorre dos telhados das casas

por meio de bicas; apoio a projetos produtivos;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  população  residente  em

comunidades com dificuldade de acesso a água para consumo humano e para a

produção, identificadas no Cadastro Único para Programas Sociais - CadÚnico, nas

áreas de abrangência do semiárido mineiro e seu entorno;

XXX - no programa social Incentivo a Cadeias Produtivas Regionais, cujo objetivo é

contribuir com ações de apoio às cadeias produtivas e tecnologias de convivência

com  a  seca,  na  perspectiva  da  promoção  de  trabalho,  renda  e  redução  da

vulnerabilidade causada pela escassez de água nas populações carentes do Norte e

Nordeste de Minas Gerais:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

apoio  a  projetos  produtivos  de  artesãos;  realização  de  cursos  de  capacitação;

promoção  de  eventos;  repasse  de  valores;  equipamentos;  instrumentos;

eletrodomésticos;  mobiliário;  artefatos  necessários à  implantação das unidades de

produção,  como  amassadeiras,  basculantes,  armários,  roupeiros,  pingadeiras

industriais  para  biscoitos,  balanças  mecânicas  e  elétricas,  baldes,  bebedouros,
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torneiras, botijões de gás, batedeiras elétricas, caixas de polietileno, caixas de fibra,

carrinhos de mão,  centrífugas  para extrair  polvilho,  cessadeira  automática,  copos,

cubas,  embaladora,  seladora  ou  datadora  elétrica,  extintor  de  incêndio,  fogão

industrial,  transformador elétrico industrial,  caixa d'água, forno industrial elétrico de

alta  precisão  para  biscoitos,  moedor  elétrico,  exaustor  industrial,  forno,  “freezer”,

geladeira,  liquidificador  industrial,  talheres,  xícaras,  liquidificador  doméstico,  mesa,

panelas,  tachos,  prateleiras,  pratos,  purificador  de água,  ralador  elétrico  industrial

para  biscoitos,  tábuas  em  altileno,  telas  para  secar  polvilho,  prensa para  massa,

lavador e descascador de mandioca, cilindro de massas para biscoitos, masseira para

biscoitos, carrinho de transporte; cursos de capacitação, consultoria e assessoria ao

público-alvo; construções civis e elétricas; veículos; despesas com a divulgação de

projetos;  aquisição  de  laboratório  portátil;  aquisição  de  medidor  de  oxigênio

dissolvido;  eletroeletrônicos;  mesas  e  cadeiras;  barcos  para  pesca;  implantação,

instalação  e  acompanhamento  das  unidades  produtivas;  veículos  automotores;

transporte de insumos, equipamentos e comercialização de pescados, embarcação

para tripulantes, caixas térmicas para transporte de pescado, caixas de transporte de

peixe  vivo,  caixas  de  isopor,  materiais  de  cultivo,  tanques,  redes,  berçários,

termômetro máxima e mínima, balsa de manejo, balança, puçá com malha, rolo de

cabo  torcido,  boias,  alevinos  para  os  cultivos  (milheiro),  rações;  serviço  gráfico;

despesas com diárias; material didático; combustível para veículos e embarcações

motorizadas;  realização  dia-de-campo;  oficinas;  cisternas;  outros  bens,  valores  ou

benefícios inerentes à execução do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: agricultores familiares, produtores

rurais  e  pessoas  jurídicas  de  direito  público  e  privado  voltadas  aos  objetivos  do

programa;

XXXI - no programa social Inovação Social para a Redução da Pobreza no Norte e

Nordeste de Minas Gerais, cujo objetivo é ampliar o acesso à informação sobre meios

e  processos  sustentáveis  de  produção,  facilitando  a  resolução  de  problemas

recorrentes ou endêmicos da região dos vales do Jequitinhonha, Mucuri e Norte de

Minas:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:



712
____________________________________________________________________________

apoio e financiamento de projetos de extensão das instituições de ensino superior nos

Municípios  do  Norte  e  Nordeste  de  Minas  Gerais  com  menores  índices  de

desenvolvimento humanos com vistas ao atendimento a necessidades e na busca de

inovações sociais que contribuam para redução da pobreza;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: os projetos deverão ter atuação na

área de  abrangência  da  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento  dos  Vales  do

Jequitinhonha e Mucuri e do Norte de Minas/Instituto de Desenvolvimento do Norte e

Nordeste de Minas Gerais - Sedvan/Idene;

XXXII  -  no  programa  social  Fomento  ao  Crescimento  das  Microempresas  e

Empresas de Pequeno Porte de Minas Gerais,  cujo objetivo  é  criar  um ambiente

favorável ao crescimento das microempresas e empresas de pequeno porte com a

articulação de políticas públicas que estimulem o aumento sustentável do faturamento

e consequente progressão de porte:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

ações  de  apoio  às  microempresas  e  empresas  de  pequeno  porte,  tais  como  a

realização  de  cursos,  palestras,  missões  comerciais,  estudos  e  mecanismos  de

facilitação ou melhoria das condições de acesso ao crédito;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: pessoas jurídicas de direito público

ou  privado  que  promovam  ações  voltadas  para  microempresas  e  empresas  de

pequeno porte mineiras;

XXXIII  -  no  programa social  Consolidação  das  Cadeias  Produtivas  -  Minas  do

Princípio  ao  Fim,  cujos  objetivos  são  tornar  arranjos  produtivos  locais  e  cadeias

produtivas  mais  competitivos  em  seus  vários  níveis,  adaptando-os  à  conjuntura

internacional, nacional e regional, permitindo, dessa forma, maior agregação de valor

aos produtos mineiros, com a utilização de novos instrumentos e metodologias, e a

geração  de  mais  emprego  e  renda;  estimular  o  desenvolvimento  ambiental

sustentável nas regiões dos arranjos produtivos locais e cadeias produtivas e prover

medidas  de  proteção  ao  meio  ambiente;  além  de  promover  o  desenvolvimento

socioeconômico dos Municípios mineiros:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

capacitação geral de pessoas envolvidas com o programa; transferência de recursos;
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suporte concedido aos arranjos produtivos locais e às pequenas e microempresas;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  produtores,  fornecedores,

consumidores,  indústrias,  empresas  comerciais  e  de  serviços,  outros  órgãos,

entidades de classe e instituições públicas e privadas;

XXXIV  -  no  programa  social  Promoção  e  Desenvolvimento  do  Cooperativismo

Mineiro, cujo objetivo é fortalecer e consolidar os negócios coletivos de Minas Gerais,

em  especial  o  cooperativismo  e  o  associativismo,  como  forma  de  reduzir  a

informalidade,  ampliar  a  profissionalização  da  gestão  e  promover  a  inserção

competitiva nos mercados:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

recursos financeiros; mobiliários; computadores;  equipamentos e materiais;  cessão

de uso de equipamentos e computadores; cessão e construção de unidades prediais;

auxílio financeiro para a participação e promoção de eventos; realização de ações

para  treinamento,  qualificação  e  capacitação;  palestras,  seminários  e  congressos;

consultorias  especializadas;  outros  bens,  valores  ou  benefícios  inerentes  à

consecução dos objetivos do programa;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  micro,  pequenos  e  médios

produtores e prestadores de serviços que optem pela organização socioeconômica -

ou se encontrem associados - em torno de atividades inerentes aos treze ramos de

classificação do cooperativismo, como agropecuário (incluindo a agricultura familiar),

consumo,  crédito,  educacional,  especial,  infraestrutura,  habitacional,  mineral,

trabalho,  produção,  saúde,  transporte  e turismo;  além de universidades  e  demais

instituições de ciência e tecnologia envolvidas na concepção do ensino, pesquisa e

extensão  em  cooperativismo,  com  transferência  tecnológica  voltada  para  as

organizações cooperativas e a sociedade em geral;

XXXV - no programa social Fomento ao Artesanato de Minas Gerais, cujos objetivos

são  mapear  a  produção  artesanal  do  Estado,  criando  e  fortalecendo  as  políticas

voltadas para o artesanato e artesãos mineiros; promover ações que contribuam para

inclusão social com a geração de trabalho e renda, maior volume de negócios que

gerem  aumento  do  Produto  Interno  Bruto  -  PIB-mineiro  e  o  fortalecimento  do

empreendedorismo  e  organizações  coletivas,  minimizando  a  informalidade  dos
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artesãos; desenvolver parcerias público e privadas para a capacitação de artesãos

frente ao  mercado competitivo;  identificar  e apoiar  o artesão em feiras  e  eventos

incentivando  a  comercialização  da  produção  artesanal  nos  mercados  interno  e

externo:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

cessão gratuita de espaço em feiras e eventos previamente selecionados de acordo

com  a  demanda  comercial  pelo  artesanato  específico  do  Estado  e  pela  vocação

artística do artesão mineiro, e capacitação gratuita, técnica e de gestão aos artesãos

através  da  identificação  de  demandas  que  visem  o  aperfeiçoamento  do  produto

artesanal, tornando-o cada vez mais competitivo e comercial;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  artesão  legalizado  como

empreendedor individual ou membro de associação, cooperativa ou núcleo produtivo,

que tenha o artesanato como principal atividade econômica cotidiana ou em épocas

de entressafra;

XXXVI - no programa social Saneamento para Todos, cujo objetivo é promover bem

estar social, principalmente as condições de saúde, por meio do acesso adequado ao

saneamento  básico  pela  implantação,  ampliação  e  melhoria  dos  sistemas  de

abastecimento de água, esgotamento sanitário e destinação final de resíduos sólidos,

inclusive através da construção de fossas sépticas e módulos sanitários, visando a

universalização desse acesso:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

doação de módulos sanitários, e doação de sistemas de saneamento básico;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  famílias  carentes  inscritas  em

cadastros da própria prefeitura, no caso de doação de módulos sanitários; Municípios

que não possuem concessão de serviços da Companhia de Saneamento de Minas

Gerais - Copasa-MG / Companhia de Serviços de Saneamento Integrado do Norte e

Nordeste  de  Minas  Gerais  -   Copanor  -,  nos  casos  de  doação  de  sistemas  de

saneamento básico;

XXXVII  -  no  programa social  Cidades:  Espaços  de  Integração,  cujo  objetivo  é

reduzir as disparidades regionais, os níveis de pobreza e o déficit habitacional:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:
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construção de casas;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: população - famílias - com renda

mensal  de  um  a  três  salários  mínimos,  cadastradas  nas  prefeituras  que realizam

convênio com a Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais - Cohab-MG -,

com  prioridade  de  atendimento  aos  Municípios  com  população  até  cinquenta  mil

habitantes;

XXXVIII - no programa social Travessia, cujo objetivo é promover a inclusão social e

econômica (produtiva)  das  camadas  mais  pobres e vulneráveis  da população por

meio da articulação de políticas públicas em localidades territoriais definidas:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

realização de visitas domiciliares para diagnóstico de privações sociais; apoio para

obtenção de emprego e aumento da empregabilidade através da realização de cursos

de qualificação profissional para a população em situação de pobreza; distribuição de

bolsa-auxílio, materiais didáticos, materiais escolares, lanches e refeições, transporte,

hospedagem,  equipamentos  de  proteção  individual,  entre  outros  necessários  à

realização e à participação nos cursos; emissão de documentos civis básicos, como

certidão de nascimento, certidão de casamento, segunda via da certidão de óbito,

carteira de identidade e carteira de trabalho; acesso a programas de microcrédito

destinados  à  dinamização  da  economia  local;  incentivo  financeiro  à  elevação  de

escolaridade e  à  inserção no mercado de  trabalho;  móveis  e  equipamentos  para

manutenção das agências; repasse de recursos a Municípios para aquisição de bens

domésticos como geladeira,  fogão e  botijão  de  gás,  entre  outros  e  também para

execução  de  obras  de  infraestrutura,  saneamento  básico,  tais  como  ampliação,

implantação ou melhoramento do sistema de abastecimento de água e sistema de

esgotamento sanitário, construção de poço artesiano e empreendimentos similares,

construção  de  redes  de  extensão  de  água  até  os  domicílios,  pavimentação,

construção e reforma de módulos sanitários; construção e reforma de habitações; de

equipamentos de uso público tais como Centro de Referência da Assistência Social -

Cras -, Centro de Referência Especializada da Assistência Social - Creas -, Unidade

Básica  de  Saúde  -  Ubs  -,  centro  multiuso,  escolas  municipais,  creche,  quadra

poliesportiva; curso de capacitação para as ações de promoção à saúde; repasse de
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recursos  para  execução de ações  voltadas  para  a  promoção da  saúde nas Ubs;

repasse de recursos para reforma de escolas  estaduais;  capacitação de gestores

escolares;  elevação  de  escolaridade  nas  modalidades  alfabetização  e  ensinos

fundamental  e  médio  com  metodologia  para  jovens  e  adultos;  outros  valores  ou

benefícios inerentes à execução do programa;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  pessoas  identificadas  pelo

programa  em  situação  de  pobreza  e  Municípios  relacionados  pela  Secretaria  de

Estado  de  Desenvolvimento  Social  -  Seds  -  que  apresentam  baixo  Índice  de

Desenvolvimento Humano - IDH -, conforme os critérios definidos no programa;

XXXIX -  no programa social Apoio às Políticas de Desenvolvimento Social,  cujo

objetivo é apoiar as políticas  de desenvolvimento voltadas para a infraestrutura e

manutenção  da  área  social,  por  meio  de  repasses  de  recursos  às  entidades  e

Municípios visando a otimização da utilização destes:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

realização de obras de construção civil/reforma; aquisição de veículo; equipamentos;

aquisição de imóvel; mobiliário; utensílios de cozinha; equipamentos de informática;

eletrodomésticos e eletrônicos; despesas de luz, água, telefone e internet; aquisição

de gêneros alimentícios; cursos de capacitação; cama, mesa e banho; material de

limpeza;  higiene  pessoal;  material  didático;  material  de  escritório;  aquisição  de

cadeira de rodas; aquisição de instrumentos musicais;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: usuários da Política Nacional de

Assistência Social;

XL - no programa social Gestão da Política da Criança e do Adolescente, cujos

objetivos são apoiar Municípios e entidades sociais na implantação, implementação e

controle  da  política  de  atendimento  aos  direitos  da  criança  e  do  adolescente;

capacitar os gestores municipais e conselheiros de direitos e tutelares de acordo com

o disposto no estatuto da criança e do adolescente:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

equipamentos de informática; outros equipamentos; veículos; repasse de valores;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  crianças  e  adolescentes  em

situação de vulnerabilidade social e com direitos violados;
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XLI - no programa social Assistência Social e Direitos Humanos, cujos objetivos são

consolidar o Sistema Único de Assistência Social - Suas - em cem por cento das

cidades mineiras, implementar o sistema estadual de promoção e proteção de direitos

humanos, de forma a combater as situações de vulnerabilidade social, violação e ou

ameaça aos direitos humanos:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

ajuda financeira, para subsidiar moradia, alimentação, vestuário, e outros, bem como

medicação, consultas e exames, quando não disponíveis na rede pública de saúde,

além de uniformes e material  escolar,  em programas de proteção;  vale transporte

social a usuários atendidos no Núcleo de Atendimento às Vítimas de Crimes Violentos

- Navcv; capacitações, cursos, seminários e demais eventos de promoção de direitos;

materiais didáticos e informativos; veículos, mobiliário e equipamentos de informática

para  estruturação de conselhos;  repasse de recursos  financeiros  sob a  forma de

transferência fundo a fundo aos Municípios, para custeio dos serviços de proteção

social básica, especial (média e alta complexidade) e benefícios eventuais do Suas,

por  meio  do  Piso  Mineiro  de  Assistência  Social;  repasse  de  recursos  financeiros

através de convênios com Municípios e entidades assistenciais para a manutenção

dos serviços de assistência social de proteção social básica ou especial (média e alta

complexidade)  e  de  atendimento  a  crianças  e  adolescentes,  em  especial,  com

trajetória de rua ou trabalho infantil, vítimas de abuso ou exploração sexual; repasse

de  recurso  financeiro  através  de  convênios  com  os  Municípios  e  entidades

assistenciais para implantação ou construção de Centro de Referência de Assistência

Social - Cras - e Centro de Referência Especializado de Assistência Social - Creas -,

revitalização de unidades de acolhimento institucional, construção de Casi - Centro de

Atendimento  Sócio  Infantil,  aquisição  de  equipamentos  e  reforma  de  unidades  já

existentes; repasse de recurso financeiro para Municípios em situação de emergência

(benefícios eventuais);

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  usuários  dos  programas  de

proteção social,  em especial aos que estejam impossibilitados de realizar trabalho

regular,  no  caso de ajuda financeira  e  vale  transporte  social;  agentes  públicos  e

população em geral, no caso de cursos, seminários e capacitações; Municípios que
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atendam aos requisitos exigidos pela legislação vigente do Suas; famílias, crianças,

adolescentes, jovens, mulheres, adultos, pessoas com deficiência em todos os níveis

de proteção social do Suas; Municípios em situação de emergência ou calamidade; e

cidadãos  atendidos  no  Núcleo  de  Atendimento  às  Vítimas  de  Crimes  Violentos  -

Navcv -, impossibitados de realizarem trabalho regular;

XLII  -  no  programa social  Desenvolvimento  das  Políticas  de  Direitos  Humanos,

cujos  objetivos  são  prospectar,  promover,  garantir,  proteger  e  restaurar  direitos

humanos por meio de desenvolvimento, coordenação, monitoramento e avaliação de

políticas  públicas  com  especial  atenção  a  grupos  populacionais  historicamente

vulnerabilizados:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

veículos, mobiliário e equipamentos de informática para estruturação de conselhos;

cursos, seminários e eventos de promoção de direitos; material didático e informativo;

repasse de valores para a promoção dos direitos e enfrentamento da violência contra

mulheres,  crianças,  adolescentes,  jovens,  pessoas  com deficiência,  população de

lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais - LGBT -, idosos, negros, índios e

quilombolas; ajuda financeira mensal repassada a pessoas com deficiência;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: agentes públicos e população em

geral,  no caso de cursos, seminários e capacitações; pessoas com deficiência em

situação socioeconômica precária,  mais de um filho com deficiência, gravidade da

patologia ou deficiência, idade mínima de quatro anos e máxima de vinte e um anos;

mulheres,  crianças,  adolescentes,  jovens,  pessoas  com deficiência,  população de

lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais -  LGBT -, idosos, negros, índios e

quilombolas, nos casos de promoção dos direitos e enfrentamento da violência;

XLIII - no programa social Gestão do Sistema Único de Assistência Social - Suas,

cujo objetivo é garantir  mecanismos para que o Estado e Municípios promovam o

acesso ao sistema de proteção social básico à população em situação de risco:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

realização  de  capacitação  para  gestores,  trabalhadores  do  Suas  e  conselheiros

municipais e estaduais, por meio de oficinas, cursos, encontros, seminários e outras

atividades de capacitação e treinamento; material didático e informativo;
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b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: gestores, trabalhadores do Suas e

conselheiros municipais e estaduais;

XLIV  -  no  programa  social  Protagonismo  Juvenil,  cujo  objetivo  é  apoiar  a

permanência de crianças, adolescentes e jovens na escola, por meio de organização

e  da  oferta  de  proteção  social,  através  de  moradia  estudantil  e  educação

complementar garantindo o vínculo familiar e comunitário:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

oferta  de  moradia  estudantil  a  adolescentes  e  jovens;  oferta  de  atendimento  em

educação complementar a crianças, adolescentes e jovens; oferta de cursos semi-

profissionalizantes,  nas  áreas  de  informática,  segurança  do  trabalho,  mecânica,

bombeiro-eletricista,  horticultura,  jardinagem,  gráfica  e  agropecuária;  doação  de

uniformes, material escolar, alimentação, transporte da unidade até a residência do

aluno no período de férias, materiais para oficinas pedagógicas, material esportivo;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: crianças, adolescentes e jovens,

na faixa etária de seis a dezoito anos, preferencialmente, residentes na zona rural;

XLV  -  no  programa  social  Aliança  pela  Vida,  cujo  objetivo  é  estruturar  ações

integradas de prevenção, acolhimento e tratamento dos usuários e dependentes de

álcool e outras drogas e seus familiares, ampliando a capacidade de atendimento e a

qualidade  dos  serviços,  com  foco  prioritário  na  descentralização  das  políticas  e

intervenção nos territórios de maior vulnerabilidade:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores e de bens para prover a estrutura de Municípios e entidades para

o  tratamento  de  dependentes  químicos;  premiações  em  atividades  coletivas  e

concursos voltados a sua ressocialização; computadores, “data shows”, filmadoras,

videogames,  câmeras  fotográficas,  aparelhos  portáteis  de  reprodução  de  áudio  e

vídeo,  aparelhos  de  som  e  eletroeletrônicos  em  geral;  outros  bens,  valores  ou

benefícios inerentes à execução do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: dependentes químicos e pessoas

em situação de risco à dependência química e seus familiares; pessoas jurídicas de

direito público ou privado voltadas à execução e à promoção do programa;

XLVI  -  no  programa social  Agenda  Jovem,  cujo  objetivo  é  promover,  de  forma
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articulada, com instituições governamentais e não governamentais, políticas públicas

da  juventude  que  estimulem  o  surgimento  de  lideranças  e  viabilizem  o

desenvolvimento juvenil,  colaborando para o aumento das expectativas dos jovens

quanto ao futuro e o protagonismo destes na sociedade:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

oferta de cursos gratuitos de capacitação; distribuição de material promocional (ex.:

boné, camisa, etc.), de divulgação e os necessários para realização das oficinas (ex.:

lápis, pastas, canetas, apostilha, etc.); divulgação dos dados do projeto nos veículos

oficiais  do  governo;  fornecimento  de  alimentação,  hospedagem  e  transporte;

estruturação dos espaços para realização de eventos promocionais; transferência de

recursos via convênios  de  cooperação financeira;  distribuição de material  didático

(cartilhas, pasta/bolsa, blocos, canetas, apostilas, etc.); doação ou cessão de uso de

equipamentos e mobiliário em geral a Conselhos Municipais da Juventude;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: jovens, entre quinze e vinte e nove

anos inscritos no Programa convocados pelo Diário Oficial do Estado ou pelo site da

Secretaria  de  Estado  de  Esporte  e  Juventude  -  Seej  -  ou  inscritos  na  entidade

capacitadora;

XLVII - no programa social Jovens Mineiros Protagonistas, cujo objetivo é contribuir

para a ampliação da postura cidadã e protagonista do jovem em Minas Gerais, por

meio da articulação e desenvolvimento de ações conjuntas voltadas para a juventude

entre diversos órgãos do governo e entidades da sociedade civil:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

acesso a informação, pesquisas, indicadores, dados demográficos, dados setoriais

governamentais,  por  meio  de  “site”  interativo;  acesso  ao  centro  de  referência,

participação em cursos, oficinas, empréstimo de livros, acesso a internet, utilização

de estúdio de gravação de áudio e vídeo, empréstimo de locais para reuniões, acesso

a eventos culturais, exposições de arte, bem como espaços de convivência; oferta de

vagas para participação gratuita em oficinas multidisciplinares; distribuição de lanche,

camisetas,  material  didático  (pastas/bolsa,  caneta,  blocos,  etc.);  transporte;

concessão de diploma; oferta de cursos voltados para as novas tecnologias, a cultura

digital,  empreendedorismo,  arte  e  idiomas,  com alimentação e  transporte  para os



721
____________________________________________________________________________

jovens; oferta de material promocional e de divulgação; pagamento de uma bolsa no

valor  de  R$3.000,00  (três  mil  reais),  quando  da  conclusão  do  ensino  médio,

depositando R$1.000,00 (hum mil reais) por ano letivo aprovado em favor do jovem e

investir  em atividades adicionais  (oferta  de  educação profissional,  inclusão digital,

cursos extracurriculares, entre outros), enquanto que o aluno assume o compromisso

de concluir o ensino médio, participar de atividades complementares e adotar conduta

pactuada no termo de adesão; identificação das convergências dos demais projetos

com o Poupança Jovem; processo de mobilização do público- alvo e da comunidade

(adesão  do  jovem  ao  projeto,  campanhas  de  comunicação,  sensibilização  da

comunidade); pactuação de termo de compromisso com as escolas; implantação dos

processos  de  identificação  de  atividades  complementares  de  acordo  com  as

necessidades locais;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: jovens com idade entre catorze e

vinte e nove anos; professores da rede pública de ensino que atuem com os anos

finais do ensino fundamental e ensino médio; gestores públicos municipais, estaduais

e federais;

XLVIII  -  no  programa  social  Minas  Olímpica,  cujo  objetivo  é  promover  o

desenvolvimento  do  esporte  educacional,  esporte  de  participação  e  esporte  de

rendimento em Minas Gerais:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

apoio  financeiro  mediante  seleção  pública  a  técnicos,  atletas  e  equipes  de

rendimento, para subsidiar parte dos gastos com o desenvolvimento das atividades

esportivas; eventos esportivos com participação gratuita da população e com entrega

de premiações, podendo oferecer transporte, alimentação, uniforme e hospedagem;

eventos  e  capacitações  gratuitas  para  aqueles  que  atenderem  os  pré-requisitos

técnicos,  com  possibilidade  de  entrega  de  material  didático  e  promocional;

desenvolvimento de estudos relacionados a esporte; repasse mediante convênio para

realização de atividades dos alunos no contraturno escolar;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: atletas, equipes e entidades que

se  enquadrem  nos  respectivos  editais;  equipes,  escolas  ou  atletas  inscritos  na

competição,  selecionado  conforme  critérios  definidos  e  em  condição  física  e
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regulamentar de disputar a competição; indivíduos que atendam aos pré-requisitos

técnicos para participação nas capacitações e nos eventos;

XLIX  -  no  programa social  Avança Minas  Olímpica,  cujo  objetivo  é  aumentar  a

participação  da  população  mineira  na  prática  de  esportes  e  atividades  físicas

orientados,  visando  à  redução  do  índice  de  sedentarismo  e  de  sobrepeso  da

população jovem e ao aumento da representatividade de atletas mineiros no cenário

esportivo nacional:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

distribuição  gratuita  de  “cartão”  aos  beneficiários  para  o  pagamento  das

mensalidades das academias; distribuição gratuita de material promocional (camisas,

“squeezes”,  bonés  e  outros  necessários)  em  campanhas  de  divulgação  e

mobilização;  transferência  de  recursos/convênio  para  a  Fundação  de

Desenvolvimento da Pesquisa - Fundep - para a construção de estruturas de esporte

de rendimento;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: jovens, entre quinze e dezenove

anos  indicados  pela  equipe  saúde  da  família,  conforme  perfil  definido  para  o

programa, dos Municípios que atendam as regras estabelecidas em edital publicado

pela Secretaria de Estado de Esporte e Juventude - Seej; atletas de rendimento do

Estado  que  tenham  destaque  de  resultado  em  competições  em  âmbito  estadual,

nacional ou internacional e atendam a requisitos de avaliação física e médica;

L -  no programa social  Incentivo ao Esporte, cujo objetivo é estimular o esporte

mineiro e a prática de atividades físicas e lúdicas que contribuam para a qualidade de

vida  da  população,  para  o  desenvolvimento  de  hábitos  saudáveis  e  para  o

fortalecimento da imagem de Minas no cenário esportivo:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

transferência de recursos do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação

de Serviços Solidário - ICMS Solidário a Municípios; apoio financeiro a eventos e para

reforma ou construção de espaços esportivos; apoio financeiro a atletas e equipes

para participação em competição esportiva; apoio financeiro com recursos oriundos

de  renúncia  fiscal  (leis  de  incentivo  estadual  e  federal)  a  projetos  selecionados;

doação de equipamentos e materiais esportivos;
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b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: Municípios que atendam critérios

estabelecidos na Lei nº 18.030, de 12 de janeiro de 2009; atletas, equipes esportivas,

entidades públicas ou privadas e prefeituras; e projetos aprovados para obtenção de

recursos oriundos da Lei de Incentivo ao Esporte;

LI  -  no  programa  social  Apoio  para  o  Desenvolvimento  Municipal,  Gestão  e

Transferências de Recursos, cujos objetivos são o de promover o desenvolvimento

socioeconômico dos Municípios mineiros, apoiando-os na implementação de obras de

infraestrutura urbana, rural, saneamento, serviços e na aquisição de equipamentos

básicos  proporcionando  melhoria  da  qualidade  de  vida  da  população,  em

conformidade com a estratégia governamental:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; veículos, equipamentos, ferramentas, materiais de construção;

capacitação de pessoal; outros bens, valores ou benefícios inerentes à execução do

programa;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  pessoa  natural;  municípios  e

entidades públicas ou privadas que tenham projetos de obras municipais com alcance

social;

LII - no programa social Proteção da Biodiversidade e Unidades de Conservação,

cujo objetivo é manter o equilíbrio ecológico dos ecossistemas de domínio do Estado

através  de  atividades  de  preservação,  conservação,  recuperação  e  proteção  da

diversidade biológica, vegetal e animal:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

concessão de incentivo financeiro,  denominada Bolsa Verde,  instituída pela Lei  nº

17.727, de 13 de agosto de 2008;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: agricultores familiares; produtores

rurais  cuja  propriedade  ou  posse  tenha  área  de  até  quatro  módulos  fiscais;

proprietários e posseiros  rurais do Estado;  proprietários de áreas urbanas que se

enquadrarem nos critérios definidos no Manual de Procedimentos, disponível no sitio

eletrônico www.ief.mg.gov.br/bolsa-verde;

LIII  -  no  programa  social  Qualidade  Ambiental,  cujo  objetivo  é  harmonizar  o

crescimento  urbano,  desenvolvimento  econômico  e  atividades  rurais  focados  na
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proteção ambiental:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

pagamentos  por  serviços  ambientais  de  catação,  segregação  e  destinação  para

reciclagem de resíduos sólidos urbanos aos catadores e associações/cooperativas de

catadores de materiais recicláveis;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  catadores,  associações  ou

cooperativas  de catadores de materiais  recicláveis  para o recebimento do serviço

ambiental  as  cooperativas  ou  associações  de  catadores  deverão  cumprir  o

determinado nos arts. 6° ao 10 do Decreto nº 45.975, de 4 de junho de 2012;

LIV - no programa social  Assistência Social e Complementar ao Segurado,  cujo

objetivo é promover atendimento socioeconômico ao beneficiário e seus dependentes

de baixo poder aquisitivo, por meio da concessão de benefícios e/ou auxílios:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

complementação  da  assistência  socioeconômica,  como  benefícios  e  auxílios

financeiros para aquisição de medicamentos, aquisição de oxigenoterapia domiciliar,

aquisição de dietas especiais, auxílio natalidade e auxílio funeral de acordo com o

determinado na legislação específica;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: servidores ativos e inativos, seus

dependentes  e  pensionistas  de  baixo  poder  aquisitivo  em  conformidade  com  a

legislação  pertinente;  a  gratuidade  e/ou  financiamento  relativo  à  aquisição  de

medicamentos dependerá de parecer fundamentado do serviço social que levará em

conta, além da remuneração de contribuição do segurado, o núcleo e renda familiar e

“per  capita”,  os  benefícios  de  aquisição  de  medicamentos,  de  oxigenoterapia

domiciliar  e de dietas especiais somente poderão ser concedidos mediante estudo

socioeconômico e parecer fundamentado do serviço social; os auxílios serão devidos

desde que o segurado tenha cumprido o período de carência de doze meses de

contribuição e cuja remuneração de contribuição seja inferior ou igual a dois e meio

do vencimento mínimo estadual; o auxílio natalidade não será pago quando requerido

após sessenta dias do parto, sendo o valor devido de um salário mínimo estadual; o

auxílio-funeral  é  devido  ao  executor  das  despesas  do  funeral  do  segurado  que

corresponderá à remuneração de contribuição do falecido ou ao valor da despesa se
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menor;

LV - no programa social Preservação da Memória Técnico-Científica no Âmbito do

Poder  Executivo  do  Estado  de  Minas  Gerais,  cujo  objetivo  é  garantir  o  acesso

universal aos trabalhos técnico-científicos produzidos pelas instituições públicas de

Minas  Gerais  promovendo  seu  resgate,  reunião,  armazenamento,  tratamento,

disponibilização  e  divulgação,  em  especial  na  biblioteca  digital  de  Minas  Gerais

Raymundo Nonato de Castro, preservando a memória técnico-científica dos órgãos e

entidades da administração pública direta, autárquica e fundacional,  no âmbito do

Poder Executivo:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

acesso  aos  trabalhos  técnico-científicos  produzidos  pelas  instituições  públicas  do

Estado a todo cidadão; disponibilização dos trabalhos dos pesquisadores do Estado;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  cidadãos  interessados  que  se

cadastrarem no “site” da biblioteca digital; pesquisadores que procurarem a biblioteca

Maria Helena de Andrade, na Fundação João Pinheiro - FJP -;

LVI  -  no  programa  social  Aprimoramento  da  Gestão  Pública,  cujo  objetivo  é

aprimorar  a  gestão  pública  por  meio  da  capacitação  de  recursos  humanos  e  do

desenvolvimento de estudos e projetos que contribuam para o desenvolvimento das

diversas esferas da administração pública:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

oferta de Curso Superior  de Administração Pública -  CSAP - e de mestrado, pela

Escola de Governo Paulo Neves de Carvalho;

b)  destinatários  dos bens, valores ou benefícios:  cidadão aprovado no processo

seletivo;

LVII - no programa social Redes Integradas de Serviços de Saúde, cujo objetivo é

adequar a oferta e a qualidade de cuidados secundários e terciários, observada a

distribuição territorial das redes de atenção à saúde:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de recursos para custeio das redes de atenção à saúde e para estruturação

do  sistema  de  transporte  em  saúde;  equipamentos,  mobiliário  e  demais  bens

necessários  ou  úteis  aos  centros  das  redes  de atenção à  saúde,  às  centrais  de
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transporte  e  aos  hospitais  do  Sistema  Único  de  Saúde  -  SUS  -;  consultoria  e

assessoria na implantação e na manutenção dos centros; despesas de viagens para

monitoramento dos centros e capacitações; cursos, seminários e demais eventos de

capacitação a serem executados inclusive pela Escola de Saúde Pública de Minas

Gerais -  ESP-MG -;  sensibilização e aprimoramento dos profissionais  de recursos

humanos atuantes nas redes de atenção à saúde; doação e cessão de micro-ônibus,

ambulâncias  e  outros  veículos  necessários  ao  transporte  em  saúde;  serviços  de

consultoria, capacitação (diárias e transportes); serviços administrativos (operados e

teledigitadores); reposição de equipamentos; manutenção de estruturas físicas das

centrais  de  regulação;  compra  de  transporte  aéreo  e  compra  de  procedimentos

(ambulatorial e hospitalar) para atender ações de urgência;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  Municípios;  consórcios

intermunicipais  de  saúde,  hospitais  do  SUS e  outros  prestadores  de  serviços  de

saúde, como os centros de referência, hospitais e profissionais de recursos humanos

que atuam na atenção primária, nos centros de referências das redes de atenção à

saúde  e  hospitais  do  SUS;  profissionais  responsáveis  pelo  monitoramento  dos

centros; pessoas naturais e pessoas jurídicas de direito público ou privado voltadas à

promoção e à execução do programa;

LVIII - no programa social Saúde em Casa, cujo objetivo é universalizar a oferta e

ampliar a qualidade dos serviços de atenção primária à saúde com ênfase em ações

de promoção, prevenção e assistência à saúde da família:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; incentivos à implantação ou à implementação das equipes de

saúde  da  família,  por  meio  de  repasses  mensais  de  recursos  proporcionais  à

quantidade de equipes e ao cumprimento de metas; veículos para uso exclusivo das

equipes  de  saúde  da  família;  repasse  de  recursos  financeiros  para  construção,

reforma  e  equipamento  das  unidades  básicas  de  saúde;  execução  de  ações

continuadas  de  formação  de profissionais,  inclusive  mediante  a  Escola  de  Saúde

Pública  de  Minas  Gerais  -  ESP-MG,  com disponibilização de  bens  e  material  de

consumo  para  estrutura  dessas  ações,  através  de  doação  ou  cessão  para  o

Município-polo ou consórcio intermunicipal de saúde; prestação de serviço de registro
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eletrônico em saúde e todos os serviços a ele associados; capacitação de equipe e

implantação  de  equipamentos  de  infraestrutura  tecnológica,  microcomputadores,

impressoras, aparelhos hospitalares, câmeras fotográficas e outros necessários ou

úteis à execução do programa;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  Municípios  e  consórcios

intermunicipais de saúde; pessoas jurídicas de direito público ou privado voltadas à

promoção e à execução do programa;

LIX  -  no  programa  social  Atenção  à  Saúde,  cujos  objetivos  são  promover,

desenvolver e efetivar ações de assistência à saúde a toda população necessitada,

conforme os princípios do SUS de universalidade de acesso aos serviços de saúde,

integralidade da assistência e tratamento igualitário dos usuários visando à melhoria

das condições de saúde da população:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; aparelhos eletroeletrônicos, de computação e de recepção de

sinais de satélite; cursos, seminários e demais eventos de capacitação, treinamento e

aperfeiçoamento dos agentes e operadores da área de gestão em saúde, inclusive

através da Escola de Saúde Pública de Minas Gerais - ESP-MG -; materiais didáticos;

materiais escolares; lanches; refeições; transporte; hospedagem; outros bens, valores

ou  benefícios  inerentes  à  execução  do  programa;  compra  de  transporte  aéreo  e

compra de procedimentos (ambulatorial  e  hospitalar)  para atender ações judiciais;

repasse de valores;  equipamentos de proteção individual;  veículos; computadores;

impressoras; material de consumo; mobiliário; recursos financeiros para custeio dos

sistemas  logísticos  e  de  apoio  às  redes  de  atenção  à  saúde  e  estruturação  do

sistema de transporte em saúde; doação e cessão de micro-ônibus, ambulâncias e

outros  veículos  necessários  ao  transporte  em  saúde;  serviços  de  consultoria,

capacitação  (diárias  e  transportes),  serviços  administrativos  (operados  e

teledigitadores), reposição de equipamentos, manutenção de estruturas físicas das

centrais  de  regulação,  manutenção  de  serviços  de  “call  center”  contratados  para

atender às redes de atenção à saúde e seus sistemas de apoio e sistemas logísticos;

outros bens, valores ou benefícios inerentes à execução do programa;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  Municípios  e  consórcios
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intermunicipais de saúde; pessoas jurídicas de direito público ou privado voltadas à

promoção e à execução do programa;

LX - no programa social Vigilância em Saúde, cujo objetivo é desenvolver a análise

permanente da situação de saúde da população, articulando-se em um conjunto de

ações  que  visam  ao  controle  de  determinantes,  riscos  e  danos  à  saúde  das

populações  que  vivem  nos  territórios  sanitários,  garantindo  a  integralidade  da

atenção, o que inclui tanto a abordagem individual como coletiva dos problemas de

saúde:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores;  equipamentos de proteção individual;  veículos; computadores;

impressoras; material de consumo; mobiliário; ações preventivas, como campanhas

de  imunização  e  controle  de  endemias,  além  das  ações  de  estudo  e  análise

realizadas pela vigilância; outros bens, valores ou benefícios inerentes à execução do

programa;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  Municípios  e  consórcios

intermunicipais de saúde; pessoas físicas e pessoas jurídicas de direito público ou

privado voltadas à promoção e à execução do programa;

LXI  -  no  programa social  Gestão  do  Sistema Único  de  Saúde,  cujo  objetivo  é

aperfeiçoar  a  gestão  da  Secretaria  de  Estado  de  Saúde  -  SES -  com  ações  de

desenvolvimento de recursos humanos e gestão participativa (participação popular e

controle  social)  visando  ao  aumento  da  eficiência  na  alocação  e  otimização  do

sistema de atenção à saúde:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; aparelhos eletroeletrônicos, de computação e de recepção de

sinais de satélite; cursos, seminários e demais eventos de capacitação, treinamento e

aperfeiçoamento dos agentes e operadores da área de gestão em saúde, inclusive

através  da  Escola  de  Saúde  Pública  do  Estado  de  Minas  Gerais  -  ESP-MG  -;

materiais didáticos; materiais escolares; lanches; refeições; transporte; hospedagem;

outros bens, valores ou benefícios inerentes à execução do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: pessoas físicas e pessoas jurídicas

de direito público ou privado voltadas à promoção e à execução do programa;
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LXII  -  no  programa  social  Incentivo  à  Estruturação  da  Rede  de  Assistência

Farmacêutica,  cujo  objetivo  é  garantir  o  uso  racional  dos  medicamentos  pela

população,  por  meio  da  qualificação  dos  serviços  farmacêuticos  no  SUS  e  da

organização e manutenção de ações  de assistência  farmacêutica  para  atenção à

saúde:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; recursos financeiros para construção da Farmácia de Minas, bem

como equipamentos, mobiliário,  livros, periódicos e demais bens entendidos como

necessários ou úteis para sua composição; custeio de profissionais que atuarão nas

unidades construídas; medicamentos básicos e de alto custo; cursos, seminários e

demais eventos voltados à atividade farmacêutica; materiais promocionais; bolsas em

projetos  de  extensão  e  de  pesquisa  a  universitários  e  profissionais  da  área

farmacêutica;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  Municípios,  consórcios

intermunicipais de saúde; profissionais e universitários da área farmacêutica; pessoas

físicas e pessoas jurídicas de direito público ou privado voltadas à promoção e à

execução  do  programa,  tendo  como  público-alvo  a  população  do  Estado  e  os

usuários do SUS;

LXIII - no programa social Saúde Integrada, cujos objetivos são aprimorar a gestão

da rede por meio de instrumentos, ferramentas e políticas inovadoras que possibilitem

ofertar prestações comuns e ampliação do acesso do cidadão aos serviços de saúde

e, assim, garantir uma assistência integral e contínua:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; estruturação de hospitais (construção), equipamentos, mobiliários

e demais bens necessários ou úteis para estruturação das redes de atenção à saúde;

financiamento dos hospitais do SUS de todo o Estado e da rede Fundação Hospitalar

do Estado de Minas Gerais - Fhemig -, tanto para construção como para reforma;

consultoria e assessoria na implantação e na manutenção dos hospitais; despesas de

viagens  para  monitoramento  dos  hospitais  e  capacitações;  cursos,  seminários  e

demais eventos de capacitação a serem executados inclusive pela Escola de Saúde

Pública  de  Minas  Gerais  -  ESP-MG  -;  sensibilização  e  aprimoramento  dos
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profissionais de recursos humanos atuantes nos sistemas logísticos e de apoio às

redes de atenção à saúde; aparelhos eletroeletrônicos, de computação e de recepção

de  sinais  de  satélite;  aquisição  e  distribuição  de  medicamentos;  fornecimento  de

próteses  para  pacientes  das  unidades  integrantes  do  complexo  de  urgência  e

emergência, do complexo de hospitais gerais e do complexo de reabilitação e cuidado

ao idoso;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  Municípios;  consórcios

intermunicipais  de  saúde;  hospitais  do  SUS e  outros  prestadores  de  serviços  de

saúde, como os centros de referência, hospitais e profissionais de recursos humanos

que atuam na atenção primária, nos centros de referências das redes de atenção à

saúde  e  hospitais  do  SUS;  profissionais  responsáveis  pelo  monitoramento  dos

centros; pessoas naturais e pessoas jurídicas de direito público ou privado voltadas à

promoção e à execução do programa; profissionais que fazem parte da estrutura das

centrais de regulação e dos serviços necessários para estruturação do “call center”;

no caso do fornecimento de próteses, pacientes com prescrição médica e previsão na

contratualização;

LXIV  -  no  programa social  Política  de  Promoção  de  Emprego,  cujo  objetivo  é

ampliar  o  acesso  às  ações  de  atendimento,  orientação,  qualificação  e

encaminhamento visando à inserção do trabalhador no mercado de trabalho:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

emissão de  Carteira  de  Trabalho  e  Previdência  Social  -  CTPS -;  treinamento  de

atendentes das unidades Sistema Nacional de Emprego - Sine - e capacitação de

conselheiros municipais e estaduais do trabalho, treinamentos, seminários e oficinas,

lanches, transporte, hospedagem, diárias, material didático; preparação e inserção de

jovens no mundo do trabalho,  em ocupações com vínculo empregatício ou outras

atividades  produtivas  legais  geradoras  de  renda,  através  de  qualificação

socioprofissional e, ainda, concessão de auxílios financeiros de R$100,00 (cem reais)

cada, vale-transporte, “kit” estudantil, uniforme, seguro de vida e lanche; cursos de

qualificação profissional, com fornecimento de vale-transporte, lanche e, nos cursos

de construção civil, bolsa-auxílio;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: pessoa natural maior de catorze
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anos, funcionários das unidades de atendimento, conselheiros municipais de trabalho,

secretários executivos dos conselhos, gestores da política; jovens de dezoito a vinte e

nove anos que estejam em situação de desemprego e sejam membros de famílias

com renda mensal “per capita” de até um salário mínimo, que, em virtude de suas

condições socioeconômicas, vulnerabilidade frente ao mundo do trabalho e, ainda,

estejam cursando ou tenham concluído o ensino fundamental; ou estejam cursando

ou tenham concluído o ensino médio, e não estejam cursando ou tenham concluído o

ensino  superior;  para  concessão  de  auxílio-financeiro  o  aluno  deverá  ter

aproveitamento  de  setenta  e  cinco  por  cento  de  carga  horária  por  período  do

programa; cidadão, acima de dezesseis anos, que busca oportunidade no mercado

de trabalho;

LXV - no programa social Programa de Geração de Renda e Inclusão Produtiva,

cujo objetivo é promover a inclusão produtiva, por meio da geração e obtenção de

renda,  fomento à economia popular solidária,  apoio aos trabalhadores autônomos,

incentivo a atividades empreendedoras geradoras de trabalho e renda e promoção do

acesso aos instrumentos de microcrédito:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

qualificação social e profissional e intermediação de mão de obra autônoma;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: trabalhador cadastrado na Central

de Prestação de Serviços - CPS - que tenha cumprido as exigências determinadas

pela legislação vigente;

LXVI  -  no  programa social  Melhor  Emprego,  cujo  objetivo  é  gerar  emprego de

qualidade  no  Estado,  garantindo  eficiência  no  atendimento  às  necessidades  do

mercado de trabalho e promovendo formação profissional e técnico-profissional dos

trabalhadores mineiros de forma integrada à ampliação da oferta de empregos:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

atendimento às demandas dos mercados locais e regionais, assim como as ações de

formação de profissionais voltadas às mulheres com histórico de não participação no

mercado de trabalho; criação e institucionalização da rede mineira de trabalho, de

forma a articular todas as ações de trabalho, emprego e renda implementadas pelo

Estado; acesso do cidadão mineiro às ações integradas via rede mineira de trabalho,



732
____________________________________________________________________________

por meio de unidades de atendimento ao trabalhador e empregador e por meios não

presenciais;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: população economicamente ativa,

empregadores, alunos do ensino médio e mulheres com mais de quarenta anos;

LXVII  -  no  programa  social  Desenvolvimento  da  Infraestrutura  Municipal,  cujo

objetivo é contribuir  para o dinamismo estadual  através de ações direcionadas ao

desenvolvimento da infraestrutura municipal:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

doação  de  bueiros  metálicos,  vigas/blocos-lajes  pré-moldadas  (tabuleiro),  mata-

burros, abrigos que permitam aos Municípios a consecução de obras de drenagem e

de infraestrutura viária;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  Municípios  que  estejam  em

situação regular  com a  administração pública  e  que cumpram com o previsto  no

Decreto nº 45.840, de 23 de dezembro de 2011;

LXVIII - no programa social Estruturação, Desenvolvimento e Promoção do Turismo

Mineiro,  cujos  objetivos são desenvolver,  estruturar  e formatar  produtos e roteiros

turísticos  mineiros  inovadores,  diversificando  a  oferta  turística,  envolvendo  a

qualificação e a profissionalização da governança do turismo e da rede de serviços

turísticos,  além  de  promover  o  destino  de  Minas  Gerais  nos  âmbitos  nacional  e

internacional,  contribuindo  para  consolidação  do  Estado  no  mercado  turístico  e

colaborando para a melhoria de sua competitividade turística:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; realização e/ou apoio a confecção e instalação de sinalização

turística; realização e/ou apoio a obras de construção e melhoria da infraestrutura;

realização  e/ou  apoio  a  ações  e  seminários  de  sensibilização  para  a  atividade

turística;  realização  e/ou  apoio  a  cursos,  palestras,  seminários,  “workshops”,

minicursos e outras ações de capacitação e/ou qualificação para a atividade turística,

tanto  para agentes  e operadores de  turismo,  quanto para profissionais  da  cadeia

produtiva, e para outros públicos; distribuição de brindes e materiais, e realização de

ações  promocionais;  auxílio  financeiro  para  participação  nas  principais  feiras

nacionais e internacionais; realização e/ou apoio a eventos promocionais nacionais e
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internacionais,  com  a  realização  de  “shows”  e  oficinas  para  grandes  públicos;

realização e/ou apoio a missões empresariais para a promoção do turismo mineiro;

caravanas por meio de viagens de familiarização para operadores de turismo e para

imprensa,  aos  destinos  turísticos  mineiros;  distribuição de ingressos para  eventos

destinados a promover o turismo e a cultura; disponibilização de treinamentos, planos

estratégicos  ou  comerciais,  consultorias  e  assessorias  que  beneficiem  a  cadeia

produtiva do turismo; concessão de espaços necessários a divulgação e promoção da

cultura  e  do  turismo,  e/ou  a  estruturação  dos  destinos  turísticos  estratégicos  no

Estado;  patrocínio  a  eventos;  realização  e/ou  apoio  a  produção  de  material

publicitário e promocional; elaboração e disponibilização de pesquisas e indicadores

de monitoramento sobre turismo e cultura em Minas Gerais, inclusive de opinião e de

satisfação; e outros bens, valores ou benefícios inerentes à execução do programa;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  Municípios,  entidades,

associações, comunidade, servidores públicos ligados ao atendimento do turista ou

vinculados às atividades turísticas, empresários e instâncias de governança;

LXIX  -  no  programa  social  Destino  Minas,  cujos  objetivos  são  promover  o

desenvolvimento  econômico  e  a  geração  de  negócios  por  meio  do  turismo,

aumentando a competitividade turística  dos  destinos  indutores de  Minas Gerais  e

demais  destinos  turísticos,  gerando  aumento  do  fluxo  de  turistas,  melhoria  na

satisfação dos visitantes e, consequentemente, aumento de geração de empregos e

renda, contribuindo para a consolidação de Minas Gerais como destino turístico de

excelência, fortalecendo a identidade mineira e visando à sustentabilidade econômica

dos empreendimentos turísticos após a Copa do Mundo de 2014:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; realização e/ou apoio a confecção e instalação de sinalização

turística; realização e/ou apoio a obras de construção e melhoria da infraestrutura;

realização e/ou apoio a obras de revitalização de espaços públicos e construção de

estruturas de recepção aos turistas; realização e/ou apoio a ações e seminários de

sensibilização para a atividade turística; realização e/ou apoio a cursos, palestras,

seminários, “workshops”, minicursos e outras ações de capacitação e/ou qualificação

para a atividade turística, tanto para agentes e operadores de turismo, quanto para
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profissionais da cadeia produtiva, e para outros públicos; distribuição de brindes e

materiais,  e  realização de ações promocionais;  auxílio  financeiro para participação

nas  principais  feiras  nacionais  e  internacionais;  realização  e/ou  apoio  a  eventos

promocionais nacionais e internacionais, com a realização de “shows” e oficinas para

grandes públicos; realização e/ou apoio a missões empresariais para a promoção do

turismo mineiro; caravanas por meio de viagens de familiarização para operadores de

turismo e para imprensa, aos destinos turísticos mineiros; distribuição de ingressos

para  eventos  destinados  a  promover  o  turismo  e  a  cultura;  disponibilização  de

treinamentos,  planos  estratégicos  ou  comerciais,  consultorias  e  assessorias  que

beneficiem  a  cadeia  produtiva  do  turismo;  concessão  de  espaços  necessários  a

divulgação e promoção da cultura e do turismo, e/ou a estruturação dos destinos

turísticos  estratégicos  no  Estado;  patrocínio  a  eventos;  realização  e/ou  apoio  a

produção de  material  publicitário  e  promocional;  elaboração  e  disponibilização  de

pesquisas e indicadores de monitoramento sobre turismo e cultura em Minas Gerais,

inclusive de opinião e de satisfação; e outros bens, valores ou benefícios inerentes à

execução do programa;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  Municípios,  entidades,

associações, comunidade, servidores públicos ligados ao atendimento do turista ou

vinculados às atividades turísticas, empresários e instâncias de governança;

LXX  -  no  programa  social  Gestão  Metropolitana,  cujo  objetivo  é  promover  a

melhoria da qualidade de vida dos cidadãos das regiões metropolitanas e respectivas

áreas  de influência,  através  da  organização,  do  planejamento  e  da  execução  de

funções públicas de interesse comum:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

compostagem  de  lixo;  capacitação  e  organização  de  catadores  de  materiais

recicláveis;  repasse  de  valores  para  construção  de  aterro  sanitário  ou  aterro

controlado, bem como de usinas de triagem e compostagem de lixo;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  pessoas  jurídicas  privadas  ou

públicas que possuam projetos alinhados com os objetivos da política governamental

referente à gestão de resíduos sólidos;

LXXI - no programa social Promoção e Defesa da Cidadania, cujos objetivos são
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promover ações de reestruturação e descentralização fundiária no Estado, prevenir e

mediar conflitos coletivos que envolvam a posse e o uso da terra nas áreas urbanas e

rurais,  contribuindo  para  a  promoção  e  defesa  dos  direitos  humanos  e  civis,

observadas as diretrizes governamentais:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores;  cursos de capacitação,  treinamento,  consultoria  e assessoria,

materiais  didáticos,  diárias,  lanches,  refeições,  hospedagem,  transportes  e  outras

despesas a eles inerentes; insumos para o desenvolvimento da atividade rural, como

sementes, adubos, mudas, lona, mourões, arame, pregos; insumos agrícolas; ração

animal; contratação de ônibus para transporte em geral;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: trabalhadores rurais acampados,

em  casos  de  atendimento  emergencial,  em  ações  de  reintegração  de  posse;

trabalhadores  rurais  que  irão  participar  de  eventos  voltados  aos  objetivos  do

programa;  Municípios  e  entidades públicas ou  privadas,  cujas  finalidades  estejam

relacionadas ao programa, por meio de repasse de recursos, na forma de convênio;

LXXII - no programa social Regularização Fundiária, cujos objetivos são efetivar a

regularização  fundiária  de  imóveis  devolutos  do  Estado  e  administrar  as  terras

arrecadadas até que recebam a destinação específica,  utilizando-se de processos

administrativos e jurídicos previstos em lei:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; terras devolutas pertencentes ao Estado; cursos de capacitação,

treinamento, consultoria e assessoria, materiais didáticos, diárias, lanches, refeições,

hospedagem, transportes e outras despesas a eles inerentes; cessão em regime de

comodato  ou  doação  de  materiais  e  equipamentos  de  informática,  como

computadores,  “notebooks”,  impressoras,  copiadoras,  “scanner”  e  Discos  Digitais

Versáteis - DVDs -; máquina digital; “software” para monitorar e avaliar os programas;

veículos automotivos; equipamentos e instrumentos para medição georreferenciada e

inspeção,  como  Sistema  de  Posicionamento  Global  -  GPS  -;  recursos  para  a

divulgação de projetos; outros bens, valores ou benefícios inerentes à execução do

programa;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  posseiros  na  condição  de
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agricultores  familiares,  pequenos produtores rurais  e outros grupos de famílias de

trabalhadores  rurais  que  necessitem  de  uma  ação  governamental  dirigida  ao

processo de inclusão social de forma produtiva, segundo os critérios da Lei nº 11.020,

de 8 de janeiro de 1993;

LXXIII - no programa social Educação para Crescer, cujos objetivos são aumentar o

tempo de permanência diária dos alunos nas escolas (Escola em Tempo Integral -

ETI);  atingir  o  nível  recomendado  de  proficiência  por  meio  de  intervenções

pedagógicas,  capacitação  e  acompanhamento  dos  profissionais  da  educação

(Programa de Intervenção Pedagógica - PIP 1 e 2); criar um novo ensino médio, mais

atrativo, possibilitando a construção de autonomia e emancipação dos jovens (novo

ensino  médio);  ampliar  a  participação  das  famílias  na  vida  escolar  dos  alunos

(professor da família); prover o ensino de qualidade de forma a ampliar o acesso e as

taxas  de  conclusão  com  melhoria  da  eficiência  no  uso  dos  recursos  disponíveis

(provimento e gestão do ensino) e avaliar a qualidade do ensino do Sistema Público

de Educação (Sistema Mineiro de Avaliação da Educação Pública - Simave):

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

expansão do período de permanência diária nas atividades promovidas pela escola e

fornecimento  de  alimentação  complementar  ao  período  em  que  os  alunos

permanecem  na  escola;  acompanhamento  e  capacitações  dos  profissionais  da

educação para uma atuação mais produtiva; visitas do professor da família aos lares

dos  alunos  para  conscientizar  e  estimular  a  participação  das  famílias  nas  vidas

escolares dos alunos; realização de avaliação da qualidade do ensino do Sistema

Público de Educação, por meio de testes censitários nos terceiro, quinto e nono ano

do ensino fundamental e terceiro ano do ensino médio;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: alunos da rede pública de ensino

de Minas Gerais e governos municipais;

LXXIV -  no  programa social  Pró-Escola,  cujos  objetivos  são capacitar  de  forma

continuada os profissionais da educação nos diferentes campos de atuação por meio

de  programas  presenciais,  semipresenciais  e  virtuais,  de  forma  a  promover  a

melhoria da qualidade do Sistema Público de Educação de Minas Gerais e garantir o

funcionamento  adequado  das  unidades  educacionais  do  ensino  fundamental,  por
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meio do provimento adequado de infraestrutura física e operacional (obras, mobiliário,

equipamentos, tecnologia de informação e transportes):

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de recursos; adaptação, reforma e organização do espaço físico para abrigar

a sede da escola de formação, assim como seus equipamentos estruturais (museu da

escola, biblioteca do professor, salas de aula, laboratórios de informática, auditórios);

criação da plataforma virtual e suas funcionalidades, articuladamente com o centro de

referência virtual; consolidação da rede mineira de formação de educadores, por meio

de  cursos  ofertados,  oficinas  e  projetos  de  formação  em  rede;  organização  de

catálogos de ações articuladas em contexto na perspectiva de atuar diretamente no

cotidiano  da  escola  de  educação  básica,  como  a  implementação  da  rede  de

bibliotecas e o projeto de formação em espaços não formais de aprendizagem e a

realização  de  ações  estruturantes  capazes  de  fortalecer  a  atuação  do  professor,

como a  realização  do  congresso  anual  de  boas  práticas,  os  ciclos  de  rodas  de

conversa e a mobilidade do profissional da educação (escola de formação);

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: escolas e alunos da rede pública

de ensino e profissionais da educação;

LXXV  -  no  programa  social  Governo  Eficiente,  cujo  objetivo  é  aumentar  a

produtividade e a qualidade dos serviços prestados pelo governo, garantindo que os

avanços na gestão cheguem aos usuários finais e gerem mais e melhores resultados:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

pagamento  de  lanches,  na  realização dos  Comitês  Regionais  em  cada  região  de

planejamento do Estado; pagamento de diárias de viagens, passagens, lanches, na

realização dos fóruns regionais; realização de reuniões gerenciais com o Governador

com a participação de representantes locais da sociedade civil;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: gestores governamentais centrais

e  responsáveis  pelas  divisões regionais  dos  órgãos;  representantes da sociedade

civil, membros dos fóruns regionais; Prefeitos, convidados para a reunião gerencial

com o Governador;

LXXVI - no programa social Descomplicar -  Minas Inova, cujo objetivo é simplificar

a  ação  governamental  a  partir  de  um  ambiente  inovador  e  adequado  ao  bom
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desenvolvimento de negócios e à prestação dos serviços à sociedade, promovendo

cidadania, educação fiscal e transparência das ações governamentais:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

disponibilização de cartilhas para as prefeituras com temas relacionados a gestão

pública, empreendedorismo e qualidade; implantação e monitoramento de práticas de

gestão em Municípios; prêmio Excelência na Gestão Pública Municipal (parceria com

Instituto Qualidade Minas - IQM) para os Municípios com implantação de práticas de

gestão bem-sucedidas;  disponibilização às prefeituras  municipais  que aderirem ao

Programa Minas Fácil  de equipamentos de informática (computadores, impressora

multifuncional, estabilizadores, leitores de código de barras, dentre outros) mediante

termo de cessão, durante a vigência do Acordo de Cooperação Técnica; aquisição de

equipamentos  de  informática  para  suporte,  “backup”,  atualização de  infraestrutura

informacional do Programa Minas Fácil e implantação de novas unidades expressas

(serão  adquiridos  em  2013  e  podem  ser  distribuídos,  eventualmente,  em  2014);

campanha  Torpedo  Minas  Legal  de  incentivo  à  exigência  de  documentos  fiscais

(sorteio público de prêmios - aproximadamente de R$7.000.000,00 - sete milhões de

reais); emissão de documentos para cidadão, como carteira de identidade (primeira

via),  carteira  de  trabalho,  intermediação  de  mão  de  obra,  postagem  de  seguro

desemprego,  Cadastro  de  Pessoas  Físicas  -  CPF  -,  atestado  de  antecedentes

criminais, entre outros serviços de atendimento ao cidadão;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  cidadãos,  empresários,

contribuintes, servidores da administração pública, prefeituras municipais;

LXXVII - no programa social Cidade Administrativa, cujo objetivo é promover um

ambiente ocupacional  e de  convivência favorável  à  integração governamental  e à

efetividade  da  gestão  pública  por  meio  da  coordenação  e  operação  da  Cidade

Administrativa  com  foco  na  utilização  eficiente  dos  recursos,  na  melhoria  dos

processos e na finalização das obras complementares à implantação do complexo:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

conclusão da obra  de  revitalização do  Conjunto  Habitacional  União  localizado  no

Bairro Serra Verde, Belo Horizonte; conclusão da construção do campo de futebol

Monte  Castelo  no  Distrito  de  São  Benedito,  Município  de  Santa  Luzia;
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disponibilização  de  cursos  de  culinária  para  população  do  entorno  pelo  Serviço

Nacional  de  Aprendizagem  Comercial  -  Senac  -  no  restaurante-  escola  a  ser

implantado  na  Cidade  Administrativa;  conclusão  das  melhorias  nas  escolas  do

entorno,  por  meio  de  obras  de  revitalização  e  reformas;  doação  de  resíduos

recicláveis  para  associação ou cooperativa  colaboradora;  contribuição na criação,

para a população vulnerável, de mecanismos de acesso à alimentação adequada, por

meio da doação de máquina de lavar louças industrial, capaz de otimizar a limpeza de

utensílios utilizados na preparação e distribuição de refeições do restaurante popular;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: cidadãos residentes no Conjunto

Habitacional  União; cidadãos residentes e que trabalham na região do entorno da

Cidade  Administrativa;  catadores  de  lixo  participante  de  redes  de  associações,

associações e cooperativas sem fins lucrativos;

LXXVIII - no programa social Estímulo ao Desenvolvimento Produtivo e à Inovação,

cujo  objetivo  é  contribuir  para  o  estabelecimento  de  um  ambiente  favorável  ao

crescimento e maior desenvolvimento da estrutura produtiva, comercial e de serviços

do  Estado,  com  base  nas  políticas  estabelecidas  no  âmbito  nacional  e  estadual

visando aumentar a capacidade de atração, expansão, inovação e consolidação de

empreendimentos produtivos:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

recursos financeiros; mobiliário; computadores; equipamentos e materiais; cessão de

uso  de  equipamentos  e  computadores;  auxílio  financeiro  para  a  participação  em

eventos  e  para  sua  promoção;  outros  bens,  valores  ou  benefícios  inerentes  à

consecução dos objetivos do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: pessoas físicas que desenvolvam

projetos de negócio de base tecnológica no Estado; e

LXXIX  -  no  programa social  Programa Mineiro de  Empreendedorismo e  Gestão

para Resultados Municipais, cujo objetivo é compartilhar boas práticas de gestão com

os  Municípios,  visando  fortalecer  a  gestão  pública  e  agregar  valor  às  ações

municipais no atendimento às demandas da sociedade:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse  de  valores;  ações  de  capacitação  de  servidores,  por  meio  de  cursos
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contratados pelo Estado e disponibilizado para os Municípios selecionados; repasse

de  diárias  para  hospedagem  e alimentação;  compra  de  passagens  e  seguros  de

viagens; cursos de capacitação, orientação técnica; material didático, de escritório e

de divulgação,  gráfico e impresso;  outros bens,  valores  ou benefícios  inerentes à

execução do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: Municípios mineiros selecionados

pelo programa; instituições contratadas ou conveniadas para a realização de cursos,

consultoria e capacitação dos Municípios; pessoas físicas e jurídicas ligadas às ações

de capacitação.”.”

- 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 465/2013*

Belo Horizonte, 11 de junho de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho a Vossa Excelência, para exame dessa egrégia Assembleia Legislativa,

emenda  ao Projeto  de  Lei  nº  4.041,  de  2013,  que 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 investimentos do Estado de Minas

Gerais.

A emenda visa acrescentar o Banco do Brasil S.A., a Caixa Econômica Federal e o

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES - como possíveis

agentes  financiadores  de  atividades  e  projetos  de  investimentos  constantes  das

ações estabelecidas no Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG, a que se

refere a Lei Estadual nº 20.626, de 17 de janeiro de 2013.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

EMENDA Nº 1 AO PROJETO DE LEI Nº 4.041, DE 2013.

Dê-se à ementa e ao art. 1º do Projeto de lei nº 4.041, de 2013, a seguinte redação:

“Autoriza  o  Poder  Executivo  a  contratar  operação  de  crédito  com  os  Bancos

Citibank S.A., Deutsche Bank S.A, Banco do Brasil S.A., Caixa Econômica Federal e
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com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES para os fins

que menciona e dá outras providências.”

“Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito com os

Bancos Citibank S.A., Deutsche Bank S.A, Banco do Brasil S.A., Caixa Econômica

Federal e com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES,

no valor total de até R$1.150.000.000,00 (um bilhão, cento e cinquenta milhões de

reais) ou o equivalente em moeda estrangeira, a serem aplicados na execução do

Programa Minas Investe.

Parágrafo único - Os recursos provenientes da operação de crédito a que se refere

o “caput”  serão aplicados em atividades e projetos  do Estado,  especialmente em

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.”.”

- Anexe-se cópia ao Projeto de Lei nº 4.041/2013. Publicada, fica a mensagem em

poder da Mesa, aguardando a inclusão da proposição em ordem do dia.

* - Publicado de acordo com o texto original.

OFÍCIO Nº 6/2013

Do  Sr.  Alberto  Pinto  Coelho,  Vice-Governador  do  Estado,  comunicando  sua

ausência  do  País  no  período de 10 a 12/6/2013,  sem ônus  para  o  Estado,  para

participar  do  FAM Tour,  em  Buenos  Aires,  a  convite  da  Aerolineas  Argentinas.  (-

Ciente. Publique-se.)

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 45/2013

Altera a Lei Complementar nº 89, de 12 de janeiro de 2006, que dispõe sobre a

Região Metropolitana de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O § 1º do art. 3º da Lei Complementar nº 89, de 12 de janeiro de 2006,
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passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3º - (...)

§ 1º - Integram o Colar Metropolitano da RMBH os Municípios de Barão de Cocais,

Belo Vale, Bom Jesus do Amparo, Bonfim, Fortuna de Minas, Funilândia, Inhaúma,

Itabirito,  Itaúna,  Jequitibá,  Moeda,  Pará  de  Minas,  Prudente  de  Morais,  Santa

Bárbara, São Gonçalo do Rio Abaixo, São José da Varginha e Sete Lagoas.”.

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

Sala das Reuniões, 11 de junho de 2013.

Gustavo Perrella

Justificação:  A  proposição  tem  por  objetivo  alterar  o  §  1º  do  art.  3º  da  Lei

Complementar nº  89,  de 2006,  a fim de incluir  o  Município de Jequitibá no Colar

Metropolitano da Região Metropolitana de Belo Horizonte - RMBH.

Tal inclusão se justifica pelo fato de esse Município apresentar evidente integração

espacial  com  os  de  Funilândia  e  Sete  Lagoas,  que  integram  o  referido  Colar.  A

distância entre ele e o núcleo central - Belo Horizonte - é de 110km, através da BR-

040 e da MG-238.

Como  o  Colar  Metropolitano  é  formado  pelos  Municípios  limítrofes  da  Região

Metropolitana  que  são  afetados  pelo  processo  de  metropolização  e  Jequitibá  se

enquadra nessa situação, não há como não incluí-lo, ainda mais levando-se em conta

que, além da forte integração física e das necessidades comuns em relação àqueles

dois Municípios, está mais próximo do núcleo central do que eles.

Além da questão territorial, Jequitibá mantém vínculos com os Municípios citados

em  importantes  áreas,  como  a  econômica,  a  educacional,  a  de  transportes,  a

ambiental  e  outras.  A  inclusão  permitirá  que  ele  se  articule  com  os  Municípios

integrantes  da  RMBH,  órgãos  e  entidades  federais  e  estaduais  para  promover  o

planejamento  em função da Região  Metropolitana,  de  modo a apoiar  a execução

integrada das funções públicas de interesse comum.

Assim, como Jequitibá exerce e recebe influência dos Municípios do Colar e do

núcleo metropolitano, deve ser reconhecido como integrante da RMBH.

Pelo mérito deste projeto, peço o apoio dos nobres pares para sua aprovação.

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

PROJETO DE LEI Nº 4.181/2013

Dispõe  sobre  a  obrigatoriedade  de  publicação  dos  nomes  dos  condutores  de

veículos automotores punidos por dirigir sob efeito de álcool ou outras substâncias

psicoativas e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, decreta:

Art. 1º - Fica o Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Minas Gerais -

Detran  -  MG  -  obrigado  a  publicar  no  Diário  Oficial  do  Estado  a  relação  dos

condutores de veículos automotores punidos com a perda da carteira de habilitação

por dirigir sob influência do álcool  ou de qualquer outra substância psicoativa que

determine dependência, conforme regulamentação do Conselho Nacional de Trânsito

- Contran.

Parágrafo único -  A relação dos condutores infratores a que se refere o "caput"

deste artigo deverá vir  preenchida com o nome completo do infrator,  o respectivo

número  do  registro  da  carteira  de  habilitação  e  a  fundamentação  da  punição

administrativa.

Art.  2º  -  As despesas decorrentes da aplicação desta lei  correrão por  conta de

dotações próprias, consignadas no orçamento vigente.

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

Sala das Comissões, 11 de junho de 2013.

Ana Maria Resende

Justificação:  O  presente  projeto  é  de  suma  importância,  pois  acidentes

automobilísticos  causados  por  motoristas  embriagados  são  ocorrências  cotidianas

nas ruas e estradas do Estado, conforme se verifica quase diariamente na imprensa.

As consequências desses acidentes são graves tanto para as vítimas, que muitas

vezes  morrem ou carregam sequelas  físicas e  psicológicas  para o  resto  da vida,

quanto para as famílias, que sofrem lesão irreparável ao perder um ente querido.

A sociedade também se vê prejudicada por maus condutores que desrespeitam a

lei  e  não  sofrem  punição  compatível  com  a  gravidade  do  mal  que  causam.  A

embriaguez  ao  volante  deve  ser  severamente  combatida,  por  intermédio  de

fiscalização rigorosa e punição efetiva, sem o que a situação já caótica poderá se
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agravar.

Dessa forma, revela-se conveniente a criação de uma espécie de “Ficha Suja” do

motorista. Assim, a autoridade competente deverá publicar, no Diário Oficial, relação

dos nomes do condutores de veículos automotores punidos com a perda da carteira

de habilitação, por dirigirem sob influência do álcool ou de qualquer outra substância

psicoativa.

A Resolução n° 182, de 9/9/2005, do Contran, dispõe sobre a uniformização do

procedimento administrativo para imposição das penalidades de suspensão do direito

de dirigir e de cassação da Carteira Nacional de Habilitação.

Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres colegas para a aprovação deste

projeto de lei, que é de grande relevância para a sociedade.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 4.182/2013

Declara de utilidade pública a Associação Brasileira Comunitária para Prevenção do

Abuso de Drogas, com sede no Município de Nepomuceno.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica declarada de utilidade pública a Associação Brasileira Comunitária

para Prevenção do Abuso de Drogas, com sede no Município de Nepomuceno.

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

Sala das Reuniões, 11 de junho de 2013.

Antônio Carlos Arantes

Justificação:  A Associação  Brasileira  Comunitária  para  Prevenção  do  Abuso  de

Drogas,  entidade  sem  fins  lucrativos  e  com  prazo  indeterminado  de  duração,  foi

fundada em 13 de março de 2011.

A Associação tem por  finalidade prevenir  o uso indevido  de drogas e auxiliar  a

recuperação  de  usuários  dessas  substâncias,  com  fundamento  no  princípio  da

responsabilidade  compartilhada,  dando  orientações,  prestando  atendimentos  e

realizando encaminhamentos para tratamento.

Além disso, a entidade preenche os requisitos legais para ser declarada de utilidade

pública, razão pela qual solicitamos a aprovação desta proposição.
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- 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 4.183/2013

Altera os incisos I e II do art. 1° da Lei nº 5.874, de 11 de maio de 1972.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Os inicisos I e II do art. 1° da Lei nº 5.874, de 11 de maio de 1972, passam

a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1º - (...)

I - Removidos, retidos, apreendidos por infração à normas de trânsito, estabelecidas

pela  Lei  n°  9.503,  de  23  setembro  de 1997  (Código  de  Trânsito  Brasileiro),  com

cominação da respectiva penalidade, cujos proprietários não satisfizerem, nos prazos

fixados, as exigências legais e regulamentares indispensáveis à sua liberação;

II - abandonados em via pública por mais de 30 (trinta) dias consecutivos;" .

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

Sala das Reuniões, 11 de junho de 2013.

Cabo Júlio

Justificação:  Passados  41  anos  da  sanção da  Lei  nº  5.874,  de  11/5/1972,  que

dispõe sobre o recolhimento de veículos a depósito, sua venda em leilão e dá outras

providências, o problema somente se agravou, pois com a expansão da produção da

indústria automobilística, houve também o aumento vertiginoso da frota de veículos

em circulação nas vias públicas, mormente nas urbanas, que também são usadas

para  outras  finalidades,  como  trânsito  de  pessoas,  veículos  e  animais,  parada,

estacionamento e operação de carga ou descarga.

Com  as  mudanças  que  ocorreram  nesse  lapso  temporal,  houve  alterações  na

legislação pertinente ao trânsito e na realidade social que compõe todo sistema de

trânsito  urbano  e  rodoviário,  sendo  certo  que  tais  fatores  concorreram  para  o

crescente número de veículos velhos, com defeito e até de sucatas abandonados nas

vias públicas.

O que se pretende reprimir com a alteração proposta no projeto de lei é o desvio da

finalidade  e  o  abuso cometido  quase diariamente  pelos  proprietários  de  veículos.
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Note-se que os infratores se valem do direito ao estacionamento em via pública para

a consumação do abandono.

As alterações propostas nos incisos I e  II  atendem ao princípio da atualização da

legislação e da razoabilidade, que por força da promulgação da Carta da República

de 1988 passou a vigorar no ordenamento jurídico, pois se está adequando o texto do

inciso I  ao Código de Trânsito Brasileiro,  que vigora desde o ano de 1997, tendo

revogado a Lei nº 5.108, de 21/9/1966 (Código Nacional de Trânsito); e o inciso II,

que antes previa que o recolhimento de veículo abandonado se daria em 24 horas.

Inobstante a regra que fixa o prazo de 24 horas para que se configure o abandono,

é desarrazoado exigir do proprietário que se abstenha de estacionar seu veículo por

prazo tão exíguo e que com isso seja penalizado com o recolhimento. Desse modo,

em  respeito  ao  princípio  da  razoabilidade  implicitamente  previsto  na  norma

constitucional,  é  que se propõe a alteração no inciso  II,  elevando o prazo para o

recolhimento por abandono a 30 dias.

Os §§ 1°, 2° e 5°, do art. 1º do Código de Trânsito Brasileiro, lecionam que:

"§ 1° - Considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos e animais,

isolados  ou  em  grupos,  conduzidos  ou  não,  para  fins  de  circulação,  parada,

estacionamento e operação de carga ou descarga.

§ 2° - O trânsito, em condições seguras, é um direito de todos e dever dos órgãos e

entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito, a estescabendo, no âmbito

das respectivas competências, adotar as medidasdestinadas a assegurar esse direito.

(...)

§  5°  -  Os órgãos e  entidades de trânsito  pertencentes ao Sistema Nacional  de

Trânsito  darão  prioridade  em  suas  ações  à  defesa  da  vida,  nela  incluída  a

preservação da saúde e do meio ambiente.".

O legislador contemporâneo, no exercício de suas atribuições, deve estar atento às

mudanças e fenômenos que são causadores de insegurança e de risco à saúde aos

cidadãos, e sabe-se que os veículos que se encontram nas situações descritas na lei

oferecem e influenciam diretamente na difusão de perigo e ameaças à segurança e

saúde  públicas,  sem  se  contarem  os  potenciais  riscos  de  acidentes  que  podem

provocar, envolvendo trânsito de veículos, pessoas e animais.
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Tais  situações,  que  inclusive  são  frequentemente  denunciadas  pela  imprensa

mineira e nacional, pois se trata de um problema nacional pelas suas características,

condições e dimensão, influenciam e facilitam o cometimento de crimes e ocultação

de produtos delituosos e favorecem a proliferação e fomentação de doenças, pois

acabam por ser depósitos de lixo e resíduos e outros vetores, atingindo e fragilizando

o direito fundamental à saúde e à segurança do cidadão.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 4.184/2013

Dispõe  sobre  o  transporte  intermunicipal  rodoviário,  metroviário  e  ferroviário  de

animais domésticos no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º -  O transporte intermunicipal rodoviário, metroviário e ferroviário de animal

doméstico será permitido desde que:

I  -   o  animal  doméstico  a  ser  transportado  tenha  no  máximo  até  10kg  (dez

quilogramas);

II -  seja apresentado certificado de vacina do animal emitido por médico-veterinário

registrado no Conselho Regional de Medicina Veterinária;

III  -   seja apresentada Guia de Trânsito Animal -   GTA -  fornecida por médico-

veterinário credenciado pelo Serviço de Sanidade Animal do Ministério da Agricultura;

IV -  o animal seja acondicionado em recipiente apropriado para transporte, isento

de dejetos, água e alimentos;

V -   o  carregamento e descarregamento do animal  doméstico não prejudique a

comodidade e a segurança dos passageiros e de terceiros, garantindo o cumprimento

do quadro de regime de funcionamento da linha;

VI -  o animal seja acondicionado em contêiner de fibra de vidro ou de material

similar  resistente,  sem saliências  ou  protuberâncias,  à prova de vazamentos,  não

cabendo  ao  transportador  qualquer  responsabilidade  a  que  não  der  causa  pela

integridade física do animal no período de transporte.

Art.  2º  -   Será  cobrada  a  tarifa  regular  da  linha  pelo  assento  utilizado  para  o

transporte do animal, quando necessário.
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Art. 3º -  Fica limitado a dois o número de animais a serem transportados a bordo

do veículo por viagem.

Art.  4º  -   Não  será  permitido  o  transporte  de  animal  que,  por  sua  espécie,

ferocidade, peçonha ou saúde, comprometa o conforto e a segurança do veículo, de

seus ocupantes ou de terceiros.

Art. 5º -  O descumprimento do disposto nesta lei implica multa de 1.000 Ufemgs

(mil Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais), aplicada em dobro no caso de

reincidência.

Art. 6º -  Esta lei entra em vigor na data da publicação.

Sala das Reuniões, 11 de junho de 2013.

Fred Costa

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Dalmo

Ribeiro Silva. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.197/2011, nos termos do § 2º do art.

173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.185/2013

Autoriza o Poder Executivo a liberar de reversão o imóvel de que trata a Lei n° 142,

de 10 de novembro de 1936.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a liberar de reversão o imóvel de que

trata a Lei n° 142, de 10 de novembro de 1936, correspondente a 1.835.109m² (hum

milhão oitocentos e trinta e cinco mil  cento e nove metros quadrados), situado no

Município de Itabira, registrado sob o n° 879, a fls. 88 do Livro 2-9, no Cartório de

Registro de Imóveis da Comarca de Itabira.

Parágrafo único - O imóvel de que trata o "caput" destina-se a doação ao Município

de Itabira para o desenvolvimento de projetos sociais.

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

Sala das Reuniões, 11 de junho de 2013.

André Quintão

Justificação: A Lei n° 142, de 1936, autorizou o Estado a doar ao Orfanato Nossa

Senhora das Dores, de Itabira, uma casa de morada e 100ha de terra, localizados no

antigo Instituto Agronômico, no Município de Itabira, estabelecendo, em seu art. 2°,
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que os bens reverteriam ao doador no caso de extinção do Orfanato.

Em 1946, por meio do Decreto-Lei n° 1.649, o governo do Estado foi autorizado a

doar ao Orfanato Nossa Senhora das Dores a área restante dos terrenos do antigo

Instituto  Agronômico,  situado  no  lugar  denominado  Palestina,  no  Município  de

Presidente Vargas. Novamente, a reversão dos bens ao Estado ficou condicionada à

extinção do Orfanato.

É  importante  esclarecer  que  o  Município  de  Presidente  Vargas,  por  meio  do

Decreto-Lei n° 2.430, de 1947, passou a denominar-se Município de Itabira.

Posteriormente, a Lei n° 6.972, de 1976, autorizou o Orfanato Nossa Senhora das

Dores a transferir as propriedades que lhe foram doadas pelo Estado à Congregação

das Religiosas Missionárias de Nossa Senhora das Dores, determinando a reversão

do bem ao patrimônio do Estado apenas na hipótese de a Congregação cessar suas

atividades em Itabira.

Entretanto, a Congregação, atualmente denominada Associação Educativa, Cultural

e  Assistencial  Nossa  Senhora  das  Dores,  não  necessita  de  todo  o  terreno,  pois

mantém no local apenas o Orfanato Nossa Senhora das Dores.

Por esse motivo, solicita que seja liberada da cláusula de reversão, a fim de que

possa  doar  o  imóvel  à  administração  pública  municipal  para  que  o  terreno  seja

utilizado de acordo com o interesse público.

Em 2007, a Lei n° 16.654 autorizou o Poder Executivo a liberar de reversão a parte

do imóvel de que trata a Lei n° 142, de 1936, correspondente a 2.310,95m², que faz

divisa com o prédio da Escola Estadual da Fazenda da Betânia, para ser doada ao

Estado para a construção de uma quadra poliesportiva nessa Escola, localizada na

Rua Pássaro Verde, n° 618, no Município de Itabira.

Considerando esse precedente, apresentamos o projeto de lei em tela, que autoriza

o Poder Executivo a liberar de reversão a parte restante do imóvel, correspondente a

183,5109ha  (ou  1.835.109m²),  conforme  memorial  descritivo  anexado  a  esta

proposição.

Atendendo ao interesse público que norteia as decisões que afetam o patrimônio

público, o bem será destinado ao desenvolvimento de projetos sociais, o que inclui a

parte atualmente destinada à Associação Educativa,  Cultural  e  Assistencial  Nossa
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Senhora  das  Dores,  que  ainda  mantém  um  orfanato  em  uma pequena  parte  do

imóvel.

Isso posto, solicito o apoio dos nossos pares para a aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

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

PROJETO DE LEI Nº 4.186/2013

Declara de utilidade pública a Associação Regional de Proteção Ambiental - Arpa -,

com sede no Município de Curvelo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica declarada de utilidade pública a entidade Associação Regional de

Proteção Ambiental -  Arpa - , com sede no Município de Curvelo.

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

Sala das Reuniões, 11 de junho de 2013.

Sávio Souza Cruz

Justificação: Instituída com base na Lei Federal n° 9.790, de 1999, a Associação

Regional  de  Proteção  Ambiental  -   Arpa  -   tem  como  finalidade  o  estudo,  a

coordenação,  a  educação,  a  proteção  e  defesa  do  meio  ambiente,  objetivando

priorizar  e  difundir  atividades  de  proteção  e  educação  ambiental  em  Curvelo,

Felixlândia, Morro da Garça, Presidente Juscelino e demais municípios da Comarca

de Curvelo, investindo em campanhas educativas de conscientização das pessoas e

estimulando  a  parceria,  o  diálogo  local  e  a  solidariedade  entre  os  diferentes

segmentos sociais na região. A Associação merece, portanto, que se reconheça a

utilidade pública de seu trabalho.

- 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 4.187/2013

Dispõe  sobre  a  prestação  do  serviço  de  transporte  intermunicipal  por  táxi  no

Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica autorizada a prestação do serviço de transporte intermunicipal por táxi
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no Estado.

Art. 2º - Para a prestação do serviço de transporte intermunicipal por táxi no Estado,

os taxistas deverão observar as Leis Complementares nº 88, de 2006, e 89, de 2006,

e os Decretos nºs 44.035, de 2005, e 45.785, de 2011.

Parágrafo único - É vedada a prestação do serviço de transporte intermunicipal por

táxi em desconformidade com as legislações federal, estadual e municipal.

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

Sala das Reuniões, 11 de junho de 2013.

Sargento Rodrigues

Justificação:  A Constituição  da  República  assegura,  no  capítulo  intitulado  “Dos

Princípios  Gerais  da  Atividade Econômica”,  no  art.  170,  que a  ordem econômica,

fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar

a  todos  existência  digna.  Tal  previsão  ganha  reforço  no  capítulo  “Dos  Direitos

Sociais”, em que o trabalho é reconhecido como direito fundamental.

Assim, proporcionar aos taxistas a oportunidade de exercer sua profissão de forma

íntegra e regulamentada é garantir também ao cidadão a liberdade de contratar um

serviço e o direito de escolher quem deverá prestar os serviços de que necessita,

com base nos critérios da confiança, da segurança, da eficiência e da comodidade.

A falta de norma que discipline o transporte realizado por taxistas entre Municípios

como  Jaboticatubas  e  Belo  Horizonte  tem  prejudicado  muitos  trabalhadores  e

moradores residentes nessas localidades que utilizam o serviço de transporte de uma

cidade para outra.

Hoje é muito frequente a utilização do serviço de transporte intermunicipal por táxi

no Estado em virtude da intensificação das relações entre diferentes Municípios do

Estado. Além disso, nos termos do art. 2º da Lei Complementar nº 88, de 2006, é

competência  do  Estado  regular  a  execução  de  atividades  públicas  de  interesse

comum.

Dessa  forma,  apresentamos  este  projeto,  que  tem  como  finalidade  coibir  o

transporte clandestino de passageiros e regulamentar o serviço prestado por essa

classe trabalhadora, merecedora da atenção desta Casa Legislativa.

Nesta esteira, contamos com o apoio dos nobres pares para a aprovação desta
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proposição.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 4.188/2013

Declara de utilidade pública a Associação de Moradores do Bairro Doutor Eduardo -

Ambde - com sede no Município de Caratinga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Moradores do Bairro

Doutor Eduardo - Ambde -, com sede no Município de Caratinga.

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

Sala de Reuniões, 11 de junho de 2013.

Adalclever Lopes

- 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 4.937/2013, do Deputado Antônio Carlos Arantes, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a Universidade Federal de Itajubá pelos 100 anos de sua

fundação. (- À Comissão de Educação.)

Nº 4.938/2013,  da Comissão de Educação,  em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Educação pedido para que informe o número de escolas estaduais e

etapas de ensino fundamental municipalizadas em Belo Horizonte entre o início de

2012 e a data da apresentação do requerimento. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº 4.939/2013, do Deputado Fábio Cherem, em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com a  comunidade de Santo  Antônio  do  Amparo  pelo  aniversário

desse  Município.  (Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo

Deputado Duarte Bechir. Anexe-se ao Requerimento nº 4.910/2013, nos termos do §

2º do art. 173 do Regimento Interno.)

Nº  4.940/2013,  do  Deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Prefeitura Municipal de Ribeirão das Neves pedido de providências

para que seja realizada manutenção de bueiros no Bairro Veneza, nos pontos que
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menciona.

Nº  4.941/2013,  do  Deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Prefeitura Municipal de Ribeirão das Neves pedido de providências

para o manilhamento e a pavimentação da Rua Antônia das Dores de Carvalho, no

Bairro Veneza.

Nº  4.942/2013,  do  Deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Prefeitura Municipal de Ribeirão das Neves pedido de providências

para  a  pavimentação  das  vias  públicas  que  menciona  no  Bairro  Veneza.  (-

Distribuídos à Comissão de Transporte.)

Nº  4.943/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências para a reativação

do Conselho de Segurança Pública de Ubá. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº  4.944/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Governador do Estado, à Secretaria de Transportes e à Diretoria-

Geral do DER-MG pedido de providências para a construção de anel viário na MGC-

451, entre o Distrito de Xonim, de Governador Valadares, e a cidade de Marilac. (- À

Comissão de Transporte.)

Nº  4.945/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Desenvolvimento Social pedido de providências para a

implantação de uma casa de passagem para moradores de  rua em Passos.  (-  À

Comissão do Trabalho.)

Nº  4.946/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria  de Esportes  pedido de providências  para dar  apoio  ao

Município de Ubá na implantação de áreas para lazer e prática de esportes no Bairro

Santa Bernadete e região. (- À Comissão de Esporte.)

Nº  4.947/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  Serviço  Autônomo de  Água  e  Esgoto  do  Município  de  Mariana

pedido de providências para o fornecimento de água tratada ao Distrito de Monsenhor

Horta. (- À Comissão de Saúde.)

Nº  4.948/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Governador do Estado e ao Comando-Geral da PMMG pedido de
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providências para melhorar o patrulhamento nos Distritos de Xonim de Baixo e Xonim

de  Cima,  no  Município  de  Governador  Valadares,  com a  designação  de  policiais

residentes nos referidos Distritos para realizar esse patrulhamento. (- À Comissão de

Segurança Pública.)

Nº  4.949/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  Ministério  do  Desenvolvimento  Social  e  Combate  à  Fome,  à

Secretaria de Desenvolvimento Social e à Prefeitura Municipal de Passos pedido de

providências  para  a  adoção  das  medidas  necessárias  à  imediata  reativação  dos

centros de referência de assistência social localizados nos Bairros Penha II, Cohab

IV, Cohab V e Nova Califórnia, nesse Município. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº 4.950/2013, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao

Governador do Estado pedido de providências para a revogação do § 2º do art. 1º do

Decreto nº 45.997, de 28/6/2012.

Nº 4.951/2013,  da Comissão de Educação,  em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Educação pedido de providências para a reforma e a ampliação da

Escola Estadual Padre Francisco Weber, no Município de São João do Oriente.

Nº 4.952/2013, da Comissão de Educação, em que solicita seja encaminhado ao

Governador  do  Estado  pedido  de providências  para  a  reforma e  a  ampliação  da

Escola Estadual Padre Francisco Weber, no Município de São João do Oriente.

Nº  4.953/2013,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências para a revisão

das decisões de indeferimento dos pedidos dos policiais militares de retroação das

datas de promoção, uma vez que estariam embasados em ato administrativo que

exacerba o poder regulamentar da Lei Complementar nº 74, de 8/1/2013.

Nº 4.954/2013, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria  de Transportes  e ao DER-MG pedido  de providências  para restringir  o

trânsito  de  veículos  automotores  de  carga  na  Rodovia  MG-290,  que  liga  os

Municípios de Pouso Alegre e Jacutinga, das 14 às 18 horas dos domingos, feriados

e dias anteriores e posteriores aos feriados que recaiam na terça ou na quinta-feira, e

para a adoção de medidas necessárias para aumentar a segurança dos usuários da

rodovia.
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Nº 4.955/2013, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao

DER-MG pedido  de providências  com vistas  à  implantação  de um  anel  viário  no

Município de Conceição do Mato Dentro, com a finalidade de minimizar o impacto do

tráfego intenso e pesado de caminhões e veículos oriundos da atividade mineradora

nesse e em outros Municípios da região.

Nº 4.956/2013, das Comissões de Segurança Pública e de Direitos Humanos, em

que solicitam seja encaminhado à Chefia da Polícia Civil pedido de providências com

vistas à instalação de inquérito policial para a apuração da materialidade e autoria da

documentação que enviam referente a denúncia de crime de racismo.

Nº 4.957/2013, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado às

Secretarias  de  Transportes  e  de  Defesa  Social  pedido  de  providências  para  a

realização de convênio entre o DER-MG e o Detran-MG com vistas à cooperação

desses  órgãos  quanto  ao  depósito  de  veículos  apreendidos  em  operações  de

fiscalização de transporte intermunicipal e metropolitano de passageiros.

-  São  também  encaminhados  à  Presidência  requerimentos  dos  Deputados

Vanderlei Miranda e outros (2), Sávio Souza Cruz e outros, Dalmo Ribeiro Silva e

outros e Zé Maia e outros.

Comunicações

-  São  também  encaminhadas  à  Presidência  comunicações  das  Comissões  da

Pessoa com Deficiência, de Meio Ambiente e de Segurança Pública e do Deputado

Bosco.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente -  Com a palavra, o Deputado Sebastião Costa.

O Deputado Sebastião Costa - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados,

pessoas  que  nos  acompanham  pela  TV  Assembleia,  integrantes  da  imprensa,

senhoras e senhores, recebi da Liderança do bloco a que pertenço a incumbência de

estar nesta tribuna hoje por dois assuntos. O primeiro deles é que tenho percorrido

alguns Municípios no interior do Estado, e é natural que todos nós que exercemos

mandato público o façamos, é uma coisa normal. Fui Prefeito, há alguns anos atrás, e

sei que é muito comum os Prefeitos se dirigirem aos Deputados que chegam em

visita  e  perguntarem  o  que  deverão  fazer  com  os  Municípios  com  o  Fundo  de
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Participação como está. Essa preocupação tem sido de todos, independentemente da

base política. Os Municípios têm hoje uma falsa autonomia, porque não dispõem de

recursos suficientes para se planejar.

Costumo dizer que deveriam ser revistos certos conceitos. No Congresso Nacional,

tramitou, durante algum tempo, emenda constitucional, de autoria do Senador Osmar

Dias,  do  Paraná,  que  criava  condições  para  que  parte  das  taxas  recebidas  pelo

governo federal, 10%, passasse a integrar o bolo que forma o Fundo de Participação

dos Municípios.  Igual  tratamento dava aos Estados,  10% também, para a mesma

finalidade.  A emenda  tramitou,  passou  por  todas  as  comissões  e  chegou  a  ficar

preparada para a ordem do dia. Mas, findando o mandato do Senador Osmar Dias,

naturalmente ela deve ter parado no arquivo.

Em segundo lugar, ela daria aos Municípios plena condição de planejar.  Um dia

desses, em um encontro regional  em Ubá, eu disse que,  enquanto o governo de

Minas  estimula  as  pessoas  a  pensar,  a  planejar  o  seu próprio  futuro,  o  governo

federal retira os recursos dos Municípios e automaticamente tenta compensar com

alguma máquina ou equipamento. Mas a compensação acaba por tirar do Prefeito a

possibilidade maior de planejar.

Prosseguindo,  outra  questão  começa  a  preocupar  os  Municípios  mineiros  e

brasileiros: a inflação começa a rondar as nossas portas com bastante intensidade.

Claro que nenhum de nós, por mais oposição que seja, quer que a inflação volte.

Mas, por outro lado, precisamos nos preparar para enfrentá-la porque ela está de fato

ganhando  vigor,  revigorando-se,  criando  condições  para  avançar  a  qualquer

momento.

Eu  vejo  com  alegria  o  movimento  que  a  Assembleia  Legislativa  faz,  colhendo

assinaturas  para  a  questão  da  saúde.  A Assembleia  está  fazendo  aquilo  que  o

governo federal já deveria ter  feito,  assumido o seu papel à época da Emenda à

Constituição  nº  29,  que  obrigou  os  Estados  a  investir  o  mínimo  de  12%  e  os

Municípios, 15% na saúde. O governo federal ficou somente para as emergências. E

quando há emergência em saúde? Saúde é planejamento, caso contrário ele vai ficar

correndo atrás das dificuldades e das necessidades da população.

A  Assembleia  Legislativa,  despertada  pela  Emenda  à  Constituição  nº  29,
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regulamentada no ano passado,  na pessoa do Dr. Carlos  Mosconi,  do Presidente

Dinis Pinheiro e de outras lideranças da Assembleia que trabalham com intensidade

no setor, resolveu fazer um despertar  no Estado e até fora dele, já que a ação é

brasileira.  O  objetivo  é  fazer  com  que  o  Congresso  Nacional  resolva  a  questão,

instituindo obrigação para o governo federal, para que também participe do custeio da

saúde  no  Brasil.  Mas  tudo  isso  seria  resolvido  se  ressuscitassem  a  emenda  à

Constituição  do  Senador  Osmar  Dias.  Nada  melhor  que  Estados  e  Municípios

poderem trabalhar com planejamento,  conscientes de quanto podem gastar.  Nada

pior para um dirigente municipal que o fator surpresa. Isso tira dele a liberdade que

buscou quando pleiteou sua eleição. Quando se concorre a uma eleição municipal - o

Deputado Rômulo Viegas e eu já fomos Prefeitos - , concorre-se com um programa

de  governo.  Esse  programa  é  discutido  com  a  sociedade  e  depois  precisa  ser

cumprido. Como cumpri-lo, se as surpresas acontecem e sempre para menos?

Há muito tempo venho manifestando essa preocupação. Vou repetir: na ocasião em

que tramitou a emenda de autoria do Senador Osmar Dias, a Assembleia de Minas, a

meu pedido,  encaminhou  um requerimento  de  apoio  à  tramitação e  à  aprovação

daquela matéria. Agora estou pensando em fazer um novo requerimento, pedindo que

alguém  a  desarquive  ou  apresente  outra  com  igual  conteúdo,  permitindo  que  o

Congresso Nacional corrija parte das injustiças que ocorrem com os entes federados

na atualidade. O Deputado Rômulo Viegas gostaria de intervir e, como ex-Prefeito,

engenheiro e professor, é uma pessoa que sabe exatamente o que estou dizendo e

as preocupações que estou externando.

O Deputado Rômulo Viegas (em aparte)* -  Muito obrigado, Deputado Sebastião

Costa.  V.  Exa.,  pela  experiência  que tem e pela  competência  adquirida  ao  longo

desses anos como homem público, Prefeito e Deputado Estadual, traz um tema de

extrema importância para nós, que somos municipalistas.

Sabemos  das  dificuldades  dos  Prefeitos  brasileiros.  Já  passou,  realmente,  do

momento e da hora de se rever essa distribuição de recursos para os Municípios. A

maioria absoluta dessas cidades está com problemas sérios no equilíbrio fiscal no

que diz repeito à Lei de Responsabilidade Fiscal.

Quando se assina um convênio com o governo do Estado, sabemos que 15 dias
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depois o recurso está na conta do Município. Lamentavelmente, quando se assina

com o governo federal, a burocracia da Caixa Econômica Federal é extensa. Muitos

Prefeitos  brasileiros  estão  com  pendência  de  prestação de contas  em  função de

convênios assinados com o governo federal, em razão também das contrapartidas.

Queremos, realmente, uma liderança que possa assumir essa bandeira de uma nova

distribuição de recursos para os Municípios e Estados. Essa é a nossa bandeira e a

do  Senador  Aécio  Neves,  que  tem  capitaneado  essa  causa,  visitado  as  cidades

brasileiras  e  visto  a  necessidade  urgente  da  revisão  dessa  redistribuição  desses

índices constitucionais.

Quando  o  governo  federal  toma  decisões  de  isentar  impostos  sem  nenhum

planejamento, enfraquece muito a receita dos Municípios. Recentemente, assistimos

a isso com a diminuição do IPI da linha branca e dos automóveis. As receitas dos

Municípios despencaram.

Os Prefeitos estão com problemas sérios, porque aumentam-se o salário mínimo e

o piso do professor, há gastos com a saúde e com a infraestrutura, mas a receita do

Município vem só diminuindo. Então, quero parabenizá-lo por esse pronunciamento.

Tenho a certeza de que o nosso líder, Senador Aécio Neves, tem como bandeira o

municipalismo. Muito obrigado.

O  Deputado  Sebastião  Costa  -  Agradeço  a  participação  do  Deputado  Rômulo

Viegas. Concordo em gênero, número e grau com suas afirmativas.

Reitero aqui que, se colocarem em tramitação e aprovarem emenda de conteúdo

semelhante à do Senador Osmar Dias, que tramitou na legislatura passada, estarão

colocando um freio na criação de taxas. Hoje, usa-se o governo federal da seguinte

maneira: tributo, isento, porque a participação do Estado e do Município está junto;

taxas,  não  isentas,  porque  elas  fazem  parte  apenas  de  receita  para  o  Tesouro

Nacional. Assim, manifesto essa preocupação reiteradas vezes, a fim de permitir uma

reflexão de todos nós.

Percebo que o Deputado João Leite,  no início  da minha fala,  queria fazer  uma

intervenção.  Concedo-lhe  aparte  neste  momento.  O  Deputado  João  Leite  é  uma

pessoa  que,  há  alguns  anos,  está  defendendo  os  mesmos  ideais  e  os  mesmos

propósitos que nós.
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Mas antes, atendendo a pedido de V. Exa., Deputado João Leite, concedo aparte à

Deputada Luzia Ferreira.

A Deputada  Luzia  Ferreira  (em  aparte)*  -  Quanta  gentileza.  Agradeço  tanto  ao

companheiro Sebastião Costa quanto ao João Leite.

Quero respaldar as suas palavras, Deputado Sebastião Costa. Ontem estivemos

em Divinópolis, onde também esteve presente o Deputado Fabiano Tolentino, com o

Secretário Antônio Jorge e com os Prefeitos da região, discutindo a continuidade das

obras de implantação do hospital regional, que vai atender todo o Centro-Oeste, e

discutindo já também a política de gestão e financiamento de custeio.

Hoje  estamos  vendo  nos  jornais  que,  amanhã,  o  impostômetro  instalado  pela

Federação da Indústria de São Paulo atingirá a marca de R$700.000.000.000,00. Isso

é dinheiro  que vai  para  o  caixa  da  União.  O  Hospital  Regional  do  Centro-Oeste,

localizado em Divinópolis,  assim como todos  os  demais  hoje  em construção pelo

governo do Estado, é bom dizer, é uma ousadia do nosso Governador - que começou

com  Aécio  Neves,  continuou  com  Antonio  Anastasia  -,  pois  favorece  esse

atendimento mais próximo à população. Até agora foi bancado unicamente com os

recursos  do  caixa  do  Estado.  Só  a  obra  física  em  Divinópolis  ficou  entre

R$80.000.000,00 e R$85.000.000,00 e mais R$40.000.000,00 de equipamentos e,

depois, teremos o custeio. Esperamos, ansiosamente, que, pelo menos na gestão e

no  custeio,  o  governo  federal  ajude  com  aporte  de  recursos  para  garantir  esse

atendimento de qualidade à saúde da população mineira, porque ela merece.

Então,  quero respaldar  o  seu pronunciamento.  Acho que vivemos uma situação

difícil. Hoje mesmo recebi o Prefeito de Datas, de Jequitinhonha, que me disse: “Não

sabemos  o  porquê,  a  cada  dia  recebemos  menos  e  só  vivemos  do  Fundo  de

Participação”.

Queremos aqui fazer coro a essa luta para um novo pacto federativo que possa

distribuir melhor os recursos que são de toda a Nação.

O Deputado Sebastião Costa - Agradeço à Deputada Luzia e vou fazer um alerta: é

possível que hoje, nesta tribuna, alguns oradores se revezem criticando o empréstimo

feito pelo governo estadual.  É possível  e,  se acontecer,  isso não me surpreende.

Todavia, esse empréstimo só é necessário porque o governo federal concentra todos
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os recursos no Tesouro nacional e a parcela dos Estados e Municípios está cada vez

menor. Normalmente, se alguém fizer algum comentário - acredito até que não façam

-,  nada  mais  será  do  que  uma compensação  para  o  que  não  está  sendo  pago

devidamente a Estados e Municípios.

O Deputado João Leite (em aparte)* - Sei que resta pouco tempo a V. Exa, mas

quero apenas concordar com sua manifestação, seu estudo criterioso. V. Exa. tem

autoridade,  tem  sargenteação,  já  foi  gestor  municipal,  sabe  das  dificuldades  do

Município, que é onde vivem as pessoas, é Deputado por seguidos mandatos e sabe

muito bem que é impossível ao gestor municipal e estadual cuidar da sua gente se

não houver urgentemente, no nosso país, uma reforma na transferência de recursos.

Deputado Sebastião Costa, o sentimento que temos hoje é que voltamos ao Império

e que os recursos estão centralizados na Coroa. Assim, Municípios e Estados sofrem.

Parabéns, V.  Exa.  fala com a autoridade de alguém que disputou no Município a

cadeira de gestor, de Prefeito e que por muitos anos vem representando tão bem o

povo  de  Minas  Gerais  na  Assembleia  Legislativa.  Parabéns,  acompanho  a  sua

liderança e a sua orientação.

O Deputado Sebastião Costa - Deputado João Leite, agradeço suas palavras.

Sr. Presidente, para que haja liberdade é preciso que haja distribuição dos recursos,

caso contrário será uma liberdade relativa.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente -  Com a palavra, o Deputado Bosco.

O Deputado Bosco -  Sr. Deputado José Henrique, Presidente desta reunião, nosso

Líder, Deputado exemplar desta Casa, que muito bem preside esta e tantas outras

reuniões da Casa,  quero também saudar todos os Deputados e Deputadas e, de

forma especial, os telespectadores que nos acompanham através da TV Assembleia.

Sr. Presidente, ao iniciar a nossa participação na tribuna na tarde de hoje, quero

fazer inicialmente uma saudação ao nosso Presidente, o Presidente do Parlamento

mineiro,  Deputado  Dinis  Pinheiro,  pelo  lançamento  do  Movimento  Idade  com

Qualidade. Hoje, de manhã, tivemos este Plenário e as galerias superlotadas com

representantes  de  vários  segmentos,  de  vários  conselhos,  de  vários  sindicatos

presenciando e participando ativamente do lançamento desse importante movimento,
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que ora a Assembleia apresenta a Minas Gerais através da ação inteligente de nosso

Presidente Dinis Pinheiro.

Sabemos  que  as  pessoas  da  melhor  idade,  as  pessoas  idosas,  contribuíram

sobremaneira para o crescimento e o desenvolvimento do Estado, mas, muitas vezes,

encontram-se no abandono, no esquecimento, às margens das questões políticas do

Estado e do País. Assim, entendemos que, com essa iniciativa da Assembleia, por

meio de audiências públicas que vão se realizar nesta Casa e nos mais diferentes

rincões de Minas Gerais, teremos oportunidade de dar voz e vez aos idosos, pessoas

que ainda têm muito a contribuir para nosso Estado.

Também  gostaria,  caros  Deputados  e  Deputadas,  de  abordar  um  assunto  que

julgamos de grande importância, relativo à educação em nosso Estado, sobretudo o

ensino público e superior. Está em tramitação na Casa, Deputado Fabiano Tolentino,

um grande projeto de iniciativa do Governador Anastasia, que visa aprimorar a Uemg,

com a absorção de várias  outras  unidades  de ensino  do Estado.  Ou seja,  é um

projeto  de  alcance extraordinário,  que,  sem  dúvida,  vai  fortalecer  muito  o  ensino

superior em Minas Gerais, sobretudo o ensino gratuito, o que tem sido uma tônica

prioritária do governo Anastasia, que tem avançado cada vez mais, sobretudo na área

da educação, e de cuja bancada nesta Casa temos o prazer de fazer parte.

Se temos um projeto que visa à estadualização de várias entidades de ensino de

Minas Gerais, temos, em outra vertente, prezado Líder Deputado Bonifácio Mourão,

uma bandeira que empunhamos nesta Casa e que gostaríamos fosse empunhada por

todos  os  Deputados  daqui,  independentemente  de  suas  colorações  partidárias:  a

bandeira do Cefet de Minas Gerais, que é uma referência de ensino técnico, ensino

médio, graduação, pós-graduação e doutorado, além de desenvolver pesquisas em

várias  áreas.  É  muito  comum  encontrarmos  nas  indústrias  do  Estado  e  do  País

grandes profissionais, altamente qualificados, que passaram pelas unidades do Cefet

de  Minas Gerais,  que,  a  exemplo do Cefet  do Rio de Janeiro,  vem buscando há

décadas,  junto  ao  MEC,  no  governo  federal,  sua  transformação em universidade

tecnológica federal. Mas, malgrado o Cefet já ter todos os pré-requisitos para passar

por  essa  transformação,  ainda  há  uma  barreira,  uma  grande  dificuldade,  posta

sobretudo pelo governo federal, para que isso possa ocorrer.
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Apresentamos, por meio da Comissão de Educação, da qual temos o prazer de ser

membro  efetivo,  requerimento  de  realização  de  várias  audiências  públicas,

principalmente nas cidades onde há câmpus do Cefet. Já realizamos a primeira delas,

com sucesso, na minha querida Araxá. Realizamos também uma audiência em Belo

Horizonte, em parceria com a Câmara Municipal, que também abraçou a questão do

Cefet e tem dado contribuição importante.

Chegou a hora de a Assembleia de Minas também levantar sua voz, desta vez em

favor da educação superior, em favor do nosso Cefet.

Vou fazer a leitura da justificação do nosso requerimento, que faço questão de levar

ao conhecimento  de todos os Deputados e  Deputadas,  de todos  os  mineiros,  de

todas as mineiras. (- Lê:)

“O Cefet,  por  ser  um centro  federal  de educação,  recebe incentivos  financeiros

governamentais  menores  que  as  universidades  federais;  contudo,  é  instituição

educacional pública e oferece dezenas de cursos de nível técnico, de graduação e de

:pós-graduação,  como  qualquer  universidade  federal.  Sua  transformação  em

universidade  tecnológica  federal  aumentaria  muito  o  aporte  financeiro  estatal  e,

consequentemente, geraria benefícios ao desenvolvimento do ensino e da pesquisa

em  Minas  Gerais. A almejada  transformação  em  universidade  tecnológica  federal

efetivará e fortalecerá a realização de práticas benéficas ao ensino, à pesquisa e à

extensão,  tais  como:  oferta  verticalizada  de ensino,  pela  manutenção  dos  cursos

técnicos de nível médio, com a continuação da política de expansão do número de

vagas para esse nível  e  para  os  cursos superiores;  diálogo permanente  entre os

níveis de ensino, com vistas à efetiva integração da educação profissional técnica de

nível  médio  com  o  ensino  superior  nos  âmbitos  da  educação  profissional  e  da

educação superior geral - graduação - e deste com a pós-graduação, tanto em termos

do itinerário formativo do aluno quanto em termos de adequação dos professores das

diferentes  carreiras;  integração  entre  ensino,  pesquisa  e  extensão  com  atuação

voltada prioritariamente para a ciência aplicada; formação tecnológica e politécnica

voltada  para  o  desenvolvimento  sustentável  e  da  modernidade  inclusiva;  relação

escola-setor  produtivo  com base na defesa da  interação entre  trabalho  e  cultura,

tecnologia e ciência; fortalecimento das ações de extensão comunitária integradas na
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política de ensino e pesquisa, em busca da consolidação das relações da escola com

a sociedade, para o desenvolvimento de projetos que promovam a inclusão social;

diálogo crítico  na  interação escola-comunidade,  na  direção do  enfrentamento  dos

problemas sociais; programa de avaliação institucional contínua, em todos os níveis

de ensino.”

Ou seja, hoje o nosso Cefet de Minas Gerais compreende e atende a todos os pré-

requisitos da Lei nº 9.394, de 20/12/96, a lei que disciplina a transformação de centro

educacional em universidade federal.

Portanto  entendo ser  uma causa importante  a ser  defendida  por  todos nós.  Já

vemos  Deputados  devotados  a  esse  projeto,  tanto  que  participaram  conosco  na

audiência  primeira  em  Araxá.  Estão  aqui  os  Deputados  Adelmo  Carneiro  Leão e

Elismar Prado, que esteve lá conosco. Gostaria de conclamar todos os Deputados a

estar conosco junto ao Cefet-MG, para que possamos, de vez, convencer o governo

federal,  sobretudo  o  MEC,  para,  o  mais  rápido  possível,  promovermos  a  grande

transformação do Cefet-MG em universidade federal.

O  Deputado  Bonifácio  Mourão  (em  aparte)  -  Deputado  Bosco,  estamos

acompanhando seu pronunciamento fazendo justiça ao Cefet, que realmente é uma

instituição de ensino de grande benefício para os mineiros de modo geral, dedicada à

formação profissional tanto do 2º quanto do 3º grau, conforme V. Exa. tem mostrado.

Funciona em várias partes de Minas Gerais, até em nossa Governador Valadares,

implantada  em  nossa  administração  quando  Prefeito  desse  Município.  Não  só  o

Cefet. V. Exa., que é um Deputado mais dedicado à área de educação, ex-Presidente

da  Comissão  de  Educação  desta  Casa,  sabe  que,  sob  a  administração  do

Governador Anastasia e da Secretária de Educação Ana Lúcia Gazzola, Minas Gerais

tem conseguido classificação, na área da educação, nos melhores lugares do País.

Primeiro lugar,  classificação dada pelo Ministério da Educação, pelo Ideb; primeiro

lugar nos primeiros anos do ensino fundamental básico; segundo lugar nos últimos

anos do ensino fundamental básico; terceiro lugar no ensino médio; primeiro lugar

nas Olimpíadas de Aritmética - e assim por diante. Então, graças a Deus, a educação

em Minas vai cada vez melhor, mas temos ainda uma longa estrada a percorrer para

que chegue ao ideal.
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O Deputado Bosco - Muito obrigado, Líder, Deputado Bonifácio Mourão. Por tudo

isso  e  muito  mais  é  que  esperamos  que  o  governo  federal  promova  essa

transformação do Cefet em universidade.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão (em aparte) - Deputado Bosco, primeiramente

quero parabenizá-lo pela sua luta, que também é nossa. É sua, é minha, é do povo

de Minas. Quero parabenizar o Cefet pelo trabalho extraordinário que está sendo feito

em Belo Horizonte, Araxá, em Minas Gerais, os Ifets, o ensino técnico e tecnológico.

O  governo  federal  está  fazendo  um  trabalho  de  multiplicar  nossos  câmpus  na

inclusão de novos  acadêmicos,  da  juventude,  na  formação técnica  e  tecnológica.

Quero dizer a V. Exa., ao povo de Araxá, ao povo de Belo Horizonte e de Minas que

estamos  inteiramente  alinhados  nessa  luta  a  favor  de  transformar  o  nosso  Cefet

numa grande universidade tecnológica,  do  tamanho de  Minas,  das  aspirações de

Minas, das necessidades de Minas. Estamos juntos nessa luta.

Não tenho dúvida de que não nos faltará o governo federal, que, nesses últimos

anos, tem feito tanto pelo ensino técnico, transformado os Cefets em Ifets, investido

em maior número de vagas, investido, de maneira muito séria e intensa, na formação

técnica e tecnológica.  Espero que o nosso Cefet  seja transformado numa grande

universidade tecnológica, multicâmpus, como outros câmpus em nosso Estado, para

atender  à  vocação  de  Minas  para  a  pesquisa,  a  ciência,  a  tecnologia.  Estamos

precisando disso.

Sei do seu interesse e esforço e tenho a mais absoluta convicção de que todos nós,

Deputados, estaremos unidos nessa reivindicação absolutamente justa, para fazer de

Minas e do Cefet o nosso espaço de formação técnica.

Um grande abraço. É um prazer participar, e participarei de todos os eventos, para

que possamos ter a nossa universidade tecnológica aqui, em Minas Gerais.

O Deputado Bosco -  Agradeço ao Deputado Adelmo Carneiro Leão, que esteve

conosco  na  primeira  audiência  em  Araxá  e  certamente  estará  participando  das

demais.

Sr. Presidente, finalizando a nossa participação, quero fazer um chamamento ao

povo de Varginha, onde estaremos, se Deus quiser, amanhã para realizar mais uma

audiência  pública,  tendo  como objetivo  principal  e  primordial  a  transformação  do
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nosso Cefet  em universidade federal.  Estaremos amanhã nas terras do Deputado

Dilzon Melo. Aqueles Deputados que estiverem disponíveis estejam convidados para

estar  conosco  empunhando esta  bandeira  em prol  não só  do  nosso Cefet,  mas,

sobretudo,  de  Minas  Gerais:  a  grande  transformação  do  Cefet  em  universidade

tecnológica federal.

O Sr. Presidente -  Com a palavra, o Deputado Pompílio Canavez.

O Deputado Pompílio Canavez* -  Sr. Presidente, obrigado. Boa tarde, Deputados,

Deputadas e povo de Minas que nos acompanha pela TV Assembleia e nos ouve pela

Rádio  Assembleia.  Hoje  quero  falar  sobre  a  cidade  de  São  João  del-Rei,  que

completa, em 2013, 300 anos de elevação à vila. Para todo este ano estão previstas

muitas comemorações e festividades. Quero somar-me ao povo de São João del-Rei

nessas comemorações. Moro em Alfenas, cidade que me adotou e que adotei, onde

fui Prefeito por duas vezes e tenho a minha principal base eleitoral. No entanto, sou

são-joanense, pois nasci em São João del-Rei, onde ainda hoje moram oito irmãos.

Tenho  um  grande  carinho  por  essa  cidade  e  uma  profunda  admiração  por  sua

história.

Quero contar uma história muito interessante, que, aliás, estou ajudando a tentar

resolver.  Como  todos  sabem,  São  João  del-Rei  é  uma  cidade  histórica,  que  foi

construída ainda no início da história do nosso país e que possui uma arquitetura

bastante rica e uma história muito bonita.

Alguns fatos aconteceram na história de São João del-Rei, conforme disse, cidade

onde nasci,  que marcaram muito  o povo.  Havia  uma belíssima igreja  barroca no

Bairro  Matosinhos,  que,  se  ainda  existisse,  estaria  quase  da  idade  da  cidade.

Infelizmente,  no  início  da  década  de  1970,  a  Igreja  do  Senhor  Bom  Jesus  de

Matosinhos foi demolida. Naquela época, havia uma vontade de colecionar objetos

sacros e, portanto, uma procura muito grande por eles, que se tornaram objetos de

decoração. Por decisão do pároco na época, o Pe. Jacinto, essa igreja foi demolida.

Não entrarei nas considerações sobre os motivos do Pe. Jacinto em demolir  uma

igreja belíssima, uma obra de arte do povo mineiro. Conforme disse, essa igreja foi

demolida no início da década de 1970, e todo o acervo foi vendido.

Um banqueiro paulista acabou adquirindo boa parte do acervo da igreja e o usou
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para ornamentar uma grande fazenda que ele tinha -  ele já faleceu -  em Campinas,

São  Paulo.  Uma das  peças  é  uma bela  portada,  um  pórtico  todo trabalhado  em

pedra-sabão, que ornamentava a porta principal da Igreja do Senhor Bom Jesus de

Matosinhos. Há algum tempo, essa portada, esse pórtico, essa peça que pertence ao

povo de São João del-Rei  e ao povo de Minas Gerais  aparecia em destaque na

decoração de um belo jardim, em uma uma revista de decoração. Essa fazenda já

recebeu a visita da Margaret Thatcher, Primeira Ministra da Inglaterra à época.

O povo de São João del-Rei vem lutando para conseguir de volta essa e outras

peças desviadas do barroco mineiro, não apenas de São João del-Rei, mas também

de  todas  as  cidades  históricas,  que  possuem  um  problema grave,  o  desvio  em

épocas passadas -  ainda hoje isso acontece -  de peças importantes, tanto da fé do

povo de Minas Gerais, como também de um período histórico importante. Eu e o povo

de São João del-Rei estamos lutando para recuperar essa portada. Os Deputados

Doutor Wilson e Rômulo Viegas, conterrâneos de São João del-Rei,  sabem dessa

história.

Conseguimos agora na Justiça Federal que a família devolva a portada da Igreja do

Senhor  Bom  Jesus  de  Matosinhos  ao  povo  de  São  João  del-Rei.  Isso  já  foi

determinado.  A Justiça  Federal  de  São  João  del-Rei  já  condenou  a  família  do

banqueiro, a viúva e os filhos, a devolver à cidade essa peça importante. Estive no

Iphan em Belo Horizonte e no Iphan em Brasília. Na sentença, a Justiça determina

que o transporte dessa peça raríssima e frágil tem de ser muito benfeito. É o Iphan

que vai  determinar  a maneira como essa peça deve ser transportada.  Também é

necessário  avaliar  a  situação  desse  pórtico  da  Igreja  do  Senhor  Bom  Jesus  de

Matosinhos. Há uma expectativa muito grande da cidade em relação a isso.

Quando  postei,  Doutor  Wilson  Batista,  na  internet  que  estamos  tomando

providências para que a portada seja devolvida à cidade e ao povo de São João del-

Rei -  fiz isso pelo Facebook, que é hoje uma rede social de grande alcance -, toda a

cidade participou e agradeceu, e a Rede Globo de Juiz de Fora acabou fazendo uma

belíssima matéria inclusive sobre outras peças sacras, obras de arte e de fé que

foram também desviadas de São João del-Rey e de outras  cidades históricas de

Minas Gerais.
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Toda a cidade está ansiosa, aguardando que essa peça chegue. Agora o Iphan está

verificando como ela será transportada, em que estado ela se encontra, se foi ou não

danificada, se será necessário fazer algum tipo de restauração nessa verdadeira obra

de arte. Aí teremos o cuidado em transportá-la - quero acompanhar - para São João

del-Rei. Eu e o meu amigo Pedro Leão, Secretário de Cultura de São João del-Rei,

estamos estudando como fazer isso. O Iphan deseja que ela seja deixada no Museu

de Arte Sacra de São João del-Rei, muito bonito e muito bem cuidado pela cidade.

Essa peça ficará no Museu de Arte Sacra até que seu destino final seja resolvido. A

portada da antiga igreja, que tem toda uma história, volta para o novo prédio da nova

igreja de Matosinhos, também uma bela igreja construída no mesmo local onde a

antiga foi demolida, ou deve ir para outro local?

Temos um trabalho a ser feito, e estou junto com o Prefeito Helvécio, benfeitor da

Universidade Federal de São João del-Rei e colega do Deputado Rômulo. Estamos

preparando uma viagem a Campinas com o Secretário  Pedro Leão,  o Dr.  Wainer

Ávila, o Dr. Murilo Cabral e o pessoal do Instituto Histórico e Geográfico de São João

del-Rei. Iremos até lá para verificarmos o estado dessa peça, para que depois, na

comemoração dos 300 anos da nossa querida São João del-Rei, Rominho, possamos

devolver ao povo da cidade o que é do povo de São João del-Rei.

O  Deputado  Rômulo  Viegas  (em  aparte)*  -  Muito  obrigado,  Deputado  Pompílio

Canavez,  nosso  conterrâneo.  Queria  parabenizá-lo  pelo  pronunciamento  e  pela

iniciativa, pois realmente é uma reivindicação antiga do povo de São João del-Rei.

Desde há alguns anos, o Instituto Histórico e Geográfico, com as várias diretorias que

lá passaram, está pelejando para levar esse grande benefício à Igreja do Senhor Bom

Jesus  de  Matosinhos.  Agora,  com  sua  interferência,  já  que  o  Iphan  é  um  órgão

federal, V. Exa. terá mais condições de realizar esse grande sonho da população de

São João del-Rei, especialmente dos moradores do Bairro Matosinhos. Acredito que,

unindo forças, a Prefeitura de São João, o Prefeito Helvécio, o Instituto Histórico e

Geográfico e V. Exa., que tem um trânsito bom junto ao governo federal, realizarão

esse grande sonho. Realmente, é uma obra de destaque histórico, é uma obra que

resgata  parte  da  história  de  São  João  del-Rei  desde  o  período  dos  Emboabas,

quando lá, naquele local, São João del-Rei contribuiu e vai estar sempre contribuindo
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com  a  história  do  Brasil.  Então,  publicamente,  quero  parabenizar  V.  Exa.,  nosso

conterrâneo, e outro conterrâneo, nosso médico e Deputado Doutor Wilson Batista.

Parabéns não apenas pelo pronunciamento, mas também pela iniciativa.

O Deputado Pompílio Canavez* -  Obrigado, Deputado Rômulo Viegas. Realmente

isso faz parte do nosso patrimônio. Também tive notícias de que outras peças, tanto

de igrejas de São João del-Rei como de outras igrejas da nossa terra, de Minas

Gerais,  estão  nessa  fazenda.  Por  isso  quero  ir  lá  para  ver.  A  Justiça  Federal

determinou a devolução da portada, do pórtico, mas lá também há uma pia batismal.

Disseram-me que a pia batismal também ornamenta o jardim da casa do banqueiro.

Não  quero  fazer  considerações,  pois  fui  bancário  e  sempre  briguei  muito  com

banqueiros,  mas  até  isso  eles  conseguiram  fazer:  comprar  a  história  do  povo  e

guardá-la como se fosse um objeto pessoal, como se tivessem comprando em uma

loja. Acho que essa parte da nossa história tem de ser resgatada.

Tenho agendada uma reunião com a Secretaria de Cultura para que também entre

nessa luta conosco, porque não é só essa portada, esse pórtico, essa obra de arte e

de fé de São João del-Rei que está extraviada, que foi desviada e que ornamenta

fazendas e mansões pelo Brasil  afora. Muitas  cidades históricas de Minas Gerais

também têm acervo desviado.

Uma coisa boa, que o Prefeito Helvécio está comemorando neste ano em que São

João del-Rei comemora 300 anos, é que a Presidenta Dilma, através do PAC Cidades

Históricas, está destinando a todas as cidades históricas, incluindo São João del-Rei,

R$50.000.000,00 para que o acervo da cidade seja recuperado. O Prefeito Helvécio e

todo o povo de São João del-Rei estão muito alegres e animados com isso. Não só

as igrejas, como a Igreja de Nossa Senhora do Rosário, a Igreja Matriz, a Igreja do

Carmo, a Igreja São Francisco e a Igreja Nossa Senhora das Mercês, enfim, todo o

nosso  patrimônio  histórico,  mas  o  casario  e  parte  da  nossa  história  devem  ser

preservados.

O Prefeito Helvécio é Presidente da Associação das Cidades Históricas de Minas

Gerais, e foi quem conseguiu esse recurso, junto ao governo federal, não só para São

João del-Rei, mas para Sabará, Ouro Preto, Diamantina, Serro, enfim, para todas as

cidades históricas de Minas Gerais. E, em São João del-Rei, serão R$50.000.000,00.
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Não creio que serão suficientes, porque as nossas obras de arte e arquitetônicas

precisam de mais recurso, mas será uma grande ajuda. O Prefeito Helvécio está de

parabéns por essa luta.

Quero cumprimentar também o Secretário de Cultura Pedro Leão; a minha irmã

Zelinha, que trabalha na universidade e foi uma das pessoas que mais lutou para que

essa portada voltasse; os Drs. Wainer Ávila e Murilo Cabral; e o pároco da Igreja de

Matosinhos, que também está envolvido nessa luta.

Deputados Doutor  Wilson Batista e Rômulo Viegas, neste ano em que a nossa

cidade completa 300 anos de emancipação para vila, é uma boa notícia trazer de

volta uma coisa que tem a ver com a nossa história, uma peça de arte, um pedaço da

nossa vida em São João del-Rei.

Sr.  Presidente,  agradeço  a  oportunidade,  e  ao  Deputado  Luiz  Henrique  por  ter

invertido a ordem. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente -  Com a palavra, o Deputado Luiz Henrique.

O Deputado Luiz Henrique* - Sr. Presidente, Deputadas e Deputados, público que

nos assiste pela TV Assembleia, imprensa; boa tarde.

Inicialmente, gostaria de convidar as Deputadas e os Deputados para participarem,

amanhã,  às  16  horas,  de  uma  importante  audiência  pública  na  Comissão  de

Educação,  Ciência  e  Tecnologia,  em  que  trataremos  da  absorção  das  fundações

associadas  à  Uemg.  Popularmente  falando,  trata-se  da  estadualização  dessas

fundações. Há aproximadamente 15 dias, tive a honra de relatar, na Comissão de

Constituição e Justiça, o Projeto de Lei nº 3.948, de autoria do nosso Governador

Antonio Anastasia, que irá possibilitar essa estadualização, que transformará a Uemg

na 3ª maior universidade pública do Estado de Minas Gerais. Isso é um avanço no

Estado, que merece destaque.

Sempre  que  ocupo  esta  tribuna,  venho  aplaudir  o  nosso  ex-Governador  Aécio

Neves, que foi o primeiro Governador na história de nosso Estado a cumprir o art. 212

da Constituição.  Por  que insisto sempre em falar  a respeito disso? Porque nesse

artigo existe a exigência de que o Estado invista 1% da sua receita bruta em pesquisa

e inovação.  Nenhuma nação no mundo se desenvolverá  se não  for  por  meio  da
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capacitação dos seus recursos humanos.

Bosco,  você  conhece  bem  a  China,  e  foi  assim  que  aconteceu com  os  Tigres

Asiáticos. Aquela evolução dentro do processo de desenvolvimento veio sobretudo do

investimento  na  área  de  educação.  Quero  cumprimentar  o  nosso  Governador

Anastasia, que está dando sequência ao trabalho de Aécio Neves. E cumprimento

também dois  Vereadores da minha querida Janaúba aqui presentes, Gilbertinho e

Tião da Goiaba. Obrigado pela presença.

Continuando nosso raciocínio,  o Secretário  Narcio Rodrigues também merece o

nosso aplauso. Quarta-feira ocorrerá, na cidade de Montes Claros, na Unimontes, o II

Seminário de Inovação Tecnológica, em uma parceria da Fapemig com a Secretaria

de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Será discutida a questão da inovação de

novas tecnologias.

Recentemente participei na Unimontes de um debate com as engenharias daquela

casa. Discutimos exatamente o tema inovação. Fabiano, o Brasil pertence àqueles

países que chamamos de BRIC -  Brasil, Rússia, Índia, China. Dentro desse grupo de

países, nós nos encontramos numa situação bastante desfavorável, principalmente

na  formação  das  engenharias.  As  engenharias  são  as  principais  profissões  que

promovem inovação tecnológica em todos os setores. No Brasil, Bosco, por incrível

que  pareça,  temos  um  déficit  de  formação  desses  profissionais.  O  País  precisa

capacitar em torno de 80 mil engenheiros por ano, e capacitamos apenas 40 mil. E,

dentro dessa capacitação de engenheiros, há um viés em que cabe comparação com

os  Estados  Unidos.  Cerca  de  60%  dos  profissionais  engenheiros  que  estão  na

indústria  são  doutores  e  mestres.  A grande  maioria  de  doutores  e  mestres  nos

Estados Unidos estão hoje empregados na indústria, ao passo que no Brasil ocorre o

contrário:  80% desses profissionais  estão nas universidades.  Há uma divergência

entre o que se ensina e o que se pratica.

Não estou discutindo a qualidade dos engenheiros do Brasil, mas a formação do

engenheiro brasileiro, que é desvinculada da nossa realidade. Falta pragmatismo, e

temos de estar atentos ao fomentar pesquisas. Temos de fomentar pesquisas que

tenham  aplicação  prática.  Já  estive  na  universidade  e  observo  que,  às  vezes,

financiamos  pesquisas  que  não  têm  aplicação  prática.  Devemos  entender  que  o
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Brasil é um país em desenvolvimento e precisa fomentar pesquisas importantes, mas

que tenham pragmatismo em suas ações.

O  Deputado  Bosco  (em  aparte)  -  Prezado  Deputado  Luiz  Henrique,  quero

inicialmente cumprimentá-lo por trazer a esta tribuna, a este Plenário,  assunto tão

relevante, tão importante, a exemplo do que V. Exa. já citou.

V. Exa. iniciou sua fala com a estadualização da Uemg. Sabemos que esse projeto,

esse  desejo,  vem  desde  o  nosso  mais  querido  Governador  Aécio  Neves.  Agora,

efetivamente,  será  implantada  essa  estadualização  por  intermédio  de  nosso

Governador  Anastasia.  Temos  seis  cidades  onde  existem  faculdades  hoje

conveniadas com a Uemg - Diamantina, Carangola, Ituiutaba, Divinópolis, Campanha

e  Passos.  São  bons  institutos  de  ensino  superior,  mas  todos  eles  têm  uma

peculiaridade. Todos apresentam um déficit. Têm, sem dúvida alguma, dívidas que

dificultam o crescimento, o desenvolvimento e a extensão desses “campi”.

Entendemos que a saída mais viável,  que oferecerá todas as condições de um

ensino  gratuito  aos  alunos  e  que,  além  do  mais,  oferecerá  a  essas  faculdades

oportunidades de avançarem mais, sobretudo no oferecimento de novos cursos, para

atender  novas demandas de acordo com a peculiaridade de cada região,  é essa

estadualização.

Portanto, como membro da Comissão de Educação, agradeço a V. Exa., que é um

Deputado sempre atento sobretudo às questões do desenvolvimento e da educação

em Minas Gerais. Amanhã, estaremos aqui, às 16 horas, para debater esse projeto

de grande importância.  Vamos ter  condições para isso, a partir  da estadualização

desses “campi”  ora propostos, que são seis. Este ano deverão ser instituídos três

deles, e no ano que vem mais três. Vamos, simplesmente, juntamente com o governo

do Estado, triplicar a oferta de vagas no ensino superior por meio da Uemg.

Eu gostaria de destacar também, Deputado Luiz Henrique, esse importante trabalho

que está sendo feito também pela Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia e

Ensino Superior,  que tem à frente o Deputado Narcio Rodrigues. Realmente, essa

Secretaria tem feito um trabalho muito importante, buscando parcerias para poder

avançar no campo da pesquisa, porque V. Exa. disse muito bem que o Brasil cresceu

e avançou, no que diz respeito à economia, em nível mundial. Mas, ainda existem um
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gargalo muito grande e uma demanda reprimida enorme em relação aos profissionais

e engenheiros de diversos setores.

Eu entendo, Deputado, que a saída para o País não é, de forma alguma, importar

profissionais do exterior, como engenheiros e médicos. Isso não deve ser feito. Temos

competência para formar bem os cidadãos brasileiros aqui. É por isso que devemos

aprovar e apoiar todas as iniciativas que visarem ao desenvolvimento e aos avanços

necessários, por meio da educação e do campo de pesquisa.

Muito  obrigado.  Contarei  com as  presenças de V.  Exa.  e  do  nosso Presidente,

Deputado Duarte Bechir, para termos amanhã uma bela audiência aqui.

O Deputado Luiz Henrique* - Deputado Bosco, quero agradecer a V. Exa. e dizer

que estamos colhendo os frutos de um trabalho iniciado principalmente na Comissão

de Educação, da qual V. Exa. foi Presidente por dois anos. Com ela iniciamos essa

importante discussão da absorção das fundações associadas.

Quero,  mais  uma  vez,  parabenizar  nosso  Governador  Antonio  Anastasia  pela

coragem  de  absorver  e  mandar  esse  projeto  de  lei  para  a  nossa  Assembleia.

Estávamos esperando por isso há mais de 40 anos.

Agora,  gostaria  de  passar  a  palavra  ao  nosso  professor  Rômulo  Viegas,  que

inclusive é professor universitário. Por gentileza, Deputado.

O Deputado Rômulo Viegas (em aparte)* - Muito obrigado, Deputado Luiz Henrique.

Gostaria  de  parabenizá-lo  pelo  pronunciamento  e  também  por  sua  interferência,

sempre  positiva,  em  favor  do  Estado  de  Minas.  V.  Exa.  sempre  leva  ao  nosso

Governador  as  necessidades não apenas das cidades  que compõem a sua base

política,  mas  também  de  outras  cidades  mineiras.  Vejo  essa  boa  notícia  aqui

anunciada.

Quero parabenizar  o Governador Anastasia e toda a sua equipe, em especial a

Secretaria de Estado de Educação, em que pese às dificuldades que o governo de

Minas enfrenta  com a  queda de arrecadação e  com a  dívida  astronômica que  o

governo do Estado de Minas e os demais Estados brasileiros têm com o governo

federal. Até agora, não houve sensibilidade, por parte da União, para baixar esses

índices elevadíssimos de juros.

Temos de parabenizar nosso Governador Anastasia pela inciativa, porque sabemos
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que ensino de qualidade é uma característica de Minas Gerais. Este Estado, por meio

do  reconhecimento  do  próprio  Ministério  da  Educação,  avança  na  educação.  Os

nossos  alunos  são destaque  nas  Olimpíadas  de  Matemática  e  em  muitas  outras

disciplinas. Tudo começou,  como V. Exa.  disse,  no governo Aécio Neves e agora

continua no governo Anastasia.  Isso nos orgulha.  Portanto,  quero parabenizá-lo  e

dizer que V. Exa. tem contribuído muito para o fortalecimento e o engrandecimento do

nosso parlamento, junto ao governo de Minas e ao povo mineiro.

O Deputado Luiz Henrique* -   Muito obrigado, Deputado Rômulo Viegas. Quero

complementar suas palavras dizendo que os investimentos em inovação, tecnologia e

educação não são para a próxima eleição, e sim para as nossas próximas gerações.

Ainda  falando  em  educação,  na  próxima  quinta-feira  vou  a  Monte  Azul,

acompanhando o nosso Secretário Narcio Rodrigues. A exemplo do que ocorreu em

Bocaiuva e Janaúba,  vamos inaugurar  a  Universidade Aberta Integrada de Minas

Gerais  -   Uaitec.  Trata-se  de  uma  universidade  virtual,  que  vai  possibilitar  a

gratuidade  do  ensino  a  diversas  pessoas  na  área  de  graduação,  línguas,  pós-

graduação e mestrado. Uma outra inovação mineira é o trabalho com a Hidroex, e o

nosso Secretário Narcio chega como um contemporâneo do futuro. São pessoas que

vêm colaborar e enriquecer o nosso PSDB com práticas voltadas ao futuro.

Ainda ontem visitei o nosso Diretor-Geral do DER, parabenizei-o e toda a equipe do

Governador  Anastasia  pelo  importante  projeto  Caminhos  de  Minas,  que  vem

beneficiando diversas regiões do Estado. Ontem, especificamente,  fomos pedir  ao

nosso querido José Élcio celeridade em dois projetos: nos contornos de Minas Novas

e Jaíba e o trecho que liga Ijicatu a Virgem da Lapa, no Vale do Jequitinhonha. Fomos

muito bem recebidos pelo Dr.  José Élcio - quero agradecer-lhe a recepção. Ele já

cobrou de sua equipe celeridade na execução desse projeto para que, rapidamente,

possamos licitar essas obras tão importantes para o Vale do Jequitinhonha e o Norte

de Minas.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente -  Com a palavra, o Deputado João Leite.

O Deputado João Leite* -  Sr. Presidente, Srs. Deputados, Deputada Luzia Ferreira,

iniciamos a semana nesta Assembleia Legislativa com um novo momento no nosso
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país. Infelizmente estamos sentindo novamente, em nosso país, um ambiente que há

muito tempo não sentíamos, de intranquilidade, por conta de uma gestão feita pelo

governo federal totalmente equivocada em todos os sentidos.

Na semana passada,  o Ministro da Justiça fez uma crítica ao Governador  José

Alckmin. Ele disse que o governo federal tem quatro presídios no Brasil e que cuida

muito  bem  deles.  Ora,  no  Brasil  temos  mais  de  500  mil  pessoas  presas.

Considerando  que  cada  presídio  possa  ter  mil  ou,  no  máximo,  2  mil  pessoas

internadas,  Deputado Sebastião  Costa,  faltariam presos  na conta  do  Ministro.  Se

temos quatro presídios federais e 500 mil presos, onde estariam os outros presos?

Os outros presos estão na conta do Estado.

Hoje, à tarde, com sua sabedoria e conhecimento, o Deputado Sebastião Costa fez

uma  análise  muito  cuidadosa  do  momento  delicado  que  vivemos  em  relação  à

transferência de recursos a Municípios e Estados. A conta não fecha.

Se o governo federal cuida de no máximo 4 mil, 6 mil, 8 mil dos mais de 500 mil

presos, o restante está sob a guarda dos Estados, como é o caso de Minas Gerais.

Temos  aproximadamente  60  mil  presos,  mas  não  temos  presídio  federal.  A

manutenção desses presos está na conta do Tesouro do Estado de Minas Gerais,

sendo que o custo individual  é de R$2.000,00.  Isso também vale  para  o sistema

socioeducativo, com determinação relacionada aos jovens e adolescentes em conflito

com a lei. Cerca de 3 mil jovens cumprem pena de privação de liberdade. O Tesouro

estadual também cobre o custo total desses presos.

O Ministro  Cardozo  não trata  do  assunto  com a  seriedade que merece.  Nesse

momento, a análise da transferência de recursos para os Estados e Municípios fica

bem aquém do que seria justo. Sem dúvida, Minas Gerais é um dos Estados mais

penalizados,  seja  pelo  número  de  presos  que  tem  de  bancar,  seja  pela  malha

rodoviária federal aqui existente, com manutenção precaríssima.

O  Deputado  Glaycon  Franco  fica  apavorado,  assim  como  o  Deputado  Rômulo

Viegas, por causa do trecho da BR-040, de Belo Horizonte a Conselheiro Lafaiete. A

situação é trágica, é de dar medo. Como esse trecho piorou. Não existe segurança

alguma, lamentavelmente. Portanto, Minas Gerais está penalizada, não tem presídios

federais, o custo para a guarda dos presos é altíssimo, e o governo federal não quer,
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lamentavelmente, assumir o custo de manutenção e duplicação das rodovias federais

no Estado.

Com muito prazer, concedo aparte ao Deputado Glaycon Franco, que fica agitado

quando  falamos  da  ida  a  Conselheiro  Lafaiete.  V.  Exa.  sofre  praticamente  toda

semana  com  esse  trecho  caótico  da  BR-040,  de  Belo  Horizonte  a  Conselheiro

Lafaiete. O Deputado Rômulo Viegas também passa por lá para chegar a São João

del-Rei.

O Deputado Glaycon Franco (em aparte) -  Obrigado, Deputado João Leite. V. Exa.

usa  muito  bem  as  palavras  quando  se  refere  à  BR-040,  que  sempre  nos  causa

espécie. Essa rodovia que liga Brasília ao Rio de Janeiro foi a primeira a ser asfaltada

no Brasil, mas, infelizmente, tem o total descaso do governo federal.

Recebemos  uma  triste  notícia  ontem,  Deputado  João  Leite:  mais  uma  vez,  a

licitação  para  a  duplicação  da  BR-040  foi  adiada  para  outubro.  Vejam  bem:  em

períodos de campanha, diziam que teríamos essa duplicação, com melhoria nas vias

de entrada e saída das cidades cortadas pela BR. Estamos a uma semana da Copa

das Confederações e a um ano da Copa do Mundo, mas, infelizmente, nada foi feito

literalmente.

Como  estava  lhe  dizendo,  Deputado,  na  semana  passada  saí  de  Conselheiro

Lafaiete  na  segunda-feira  e,  por  causa  dos  acidentes,  só  consegui  chegar  à

Assembleia de Minas no outro dia, na terça-feira. Como V. Exa. colocou muito bem

aqui, isso é o reflexo do total descaso do governo federal com a BR-040.

Muito bem. Estamos juntos nessa luta, Deputado João Leite.

O Deputado João Leite* -  Muito obrigado. Imaginem alguém sair de Conselheiro

Lafaiete,  percorrer  100km  e  gastar  dois  dias  para  chegar  em  Belo  Horizonte.

Lamentavelmente, estamos vivendo um apagão em nossas estradas, como é também

o  apagão  da  energia  elétrica.  Temos  visto  empresas  querendo  comprar  energia

elétrica  em  Minas  Gerais,  mas  não  existe  mais.  A Cemig  já  vendeu  toda  a  sua

produção. Não existe mais energia. Infelizmente estamos vivendo esse apagão.

Por  fim,  gostaria  de  fazer  uma  comemoração  aqui.  Tivemos  um  programa  de

televisão  “batendo”  no  mais  querido  Senador  Aécio  Neves.  Então,  concluo,  Sr.

Presidente, “batendo” no mais querido Senador Aécio Neves. Na verdade, ele está
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igual a um bolo. Quanto mais bater no mais querido Senador Aécio Neves, mais ele

vai crescer.

Outro dia recebi um morador lá do Norte de Minas que me disse assim: “Quero ver

quem vai lá falar contra o Aécio, que asfaltou 72km. Antes, a minha cidade era uma

cidade esquecida.  Quero  ver  quem vai  falar  contra  ele”.  Ora,  Aécio  não para de

crescer.  Que venham mais programas falando mal do mais querido. Quanto mais

baterem no mais querido, mais ele vai crescer. Minha mãe ensinou assim: tem de

bater no bolo para ele crescer muito.

* - 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.

Suspensão da Reunião

O Sr.  Presidente -  A Presidência  vai  suspender  a reunião  por  30  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 (Deputado Dinis Pinheiro) - Estão reabertos os nossos trabalhos.

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 4.951 e 4.952/2013,

da Comissão de Educação, 4.953/2013, da Comissão de Segurança Pública, 4.950,

4.954,  4.955  e  4.957/2013,  da  Comissão  de  Transporte,  e  4.956/2013,  das

Comissões de Segurança Pública e de Direitos Humanos. Publique-se para os fins do

art. 104 do Regimento Interno.

Questões de Ordem
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O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, verificando de plano que não há

quórum para a continuação dos trabalhos, solicito a V. Exa. que encerre a reunião.

O Deputado Lafayette de Andrada - Sr. Presidente, há quórum, a reunião estava

suspensa e está sendo retomada. Portanto, solicito recomposição de quórum.

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 50 Deputados. Portanto, há quórum

para a continuação dos trabalhos.

Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta  reunião  pelas  Comissões  da  Pessoa  com  Deficiência  -  aprovação,  na  3ª

Reunião  Extraordinária,  em  5/6/2013,  dos  Projetos  de  Lei  nºs  4.002/2013,  do

Deputado  Fred  Costa,  e  4.012/2013,  do  Deputado  Neilando  Pimenta,  e  do

Requerimento nº 4.782/2013, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva; de Meio Ambiente -

aprovação, na 12ª Reunião Ordinária, em 11/6/2013, do Projeto de Lei nº 4.028/2013,

do  Deputado  Sargento  Rodrigues,  com  a  Emenda  nº  1,  e  do  Requerimento  nº

4.894/2013,  do  Deputado  Anselmo  José  Domingos;  e  de  Segurança  Pública  -

aprovação, na 15ª Reunião Ordinária, em 11/6/2013, dos Requerimentos nºs 4.829,

4.892  e  4.893/2013,  do  Deputado  Sargento  Rodrigues,  4.830/2013,  do  Deputado

Dalmo Ribeiro Silva, e 4.890, 4.895 e 4.903/2013, do Deputado Cabo Júlio (Ciente.

Publique-se.).

Despacho de Requerimentos

- A seguir, o Sr. Presidente defere, cada um por sua vez, nos termos do inciso XXI

do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos dos Deputados Vanderlei Miranda e

outros (2) em que solicitam a convocação de reunião especial para homenagear a RC

Comunicação pelos 40 anos de sua fundação e para homenagear o Grupo Orguel

pelos  50  anos  de sua fundação,  Sávio  Souza  Cruz e  outros  em que solicitam  a

convocação de reunião especial para homenagear a Associação Mineira de Defesa

do Ambiente - Amda - pelos 35 anos de sua fundação, Dalmo Ribeiro Silva e outros

em  que  solicitam  a  convocação  de  reunião  especial  para  homenagear  o  Banco
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Mercantil  do  Brasil  pelos  70  anos  de sua fundação  e  Zé Maia  e  outros  em que

solicitam a convocação de reunião especial para o lançamento da campanha “2013: o

ano da contabilidade no Brasil”.

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.

ACORDO DE LÍDERES

A  totalidade  dos  Líderes  com  assento  nesta  Casa  acordam  seja  recebido  e

submetido a votação requerimento de inversão da pauta desta reunião, de modo que

os  Projetos  de  Lei  nºs  3.893/2013  e  3.587/2012 sejam apreciados,  nesta  ordem,

antes  do  Projeto  de  Lei  nº  4.041/2013,  que  se  encontra  em  prosseguimento  de

votação, e a seguir sejam apreciados o Projeto de Lei nº 3.296/2012 e os projetos de

resolução na ordem em que se encontram.

Sala das Reuniões, 11 de junho de 2013.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A Presidência acolhe o acordo e determina seu cumprimento.

Mesa da Assembleia, 11 de junho de 2013.

Dinis Pinheiro, Presidente.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Sávio Souza Cruz em que solicita a

inversão da pauta desta reunião, de modo que os Projetos de Lei nºs 3.893/2013 e

3.587/2012 sejam apreciados, nesta ordem, antes do Projeto de Lei nº 4.041/2013,

que  se  encontra  em  prosseguimento  de  votação,  e  a  seguir  sejam apreciados  o

Projeto  de  Lei  nº  3.296/2012  e  os  projetos  de  resolução  na  ordem  em  que  se

encontram.  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.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de votação

pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita às Deputadas e aos Deputados que

não registraram sua presença no painel que façam o registro biométrico no terminal e,
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em seguida, registrem seu voto. A Presidência solicita às Deputadas e aos Deputados

que ocupem seus lugares e informa que terá computada a presença, para efeito de

quórum, o Deputado que permanecer em Plenário e não registrar o seu voto.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.

O Deputado Elismar Prado - Sr. Presidente, registre o meu voto “sim”.

O Deputado Doutor Wilson Batista - Registre o meu “sim”, Sr. Presidente.

O Deputado Gustavo Perrella - Sr. Presidente, o meu voto é “sim”.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Sr. Presidente, gostaria que constasse o meu

voto “sim”.

O Sr. Presidente - Estão computados. Votaram “sim” 48 Deputados. Não houve voto

contrário. Está, portanto, ratificada a aprovação do requerimento do Deputado Sávio

Souza Cruz. Votação, em 2º 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 Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do

vencido em 1º turno. Vem à Mesa o requerimento do Deputado Sargento Rodrigues

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.) Rejeitado.

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, solicito verificação de votação.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de votação

pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita às Deputadas e aos Deputados que

não registraram sua presença no painel que façam o registro biométrico no terminal e,

em seguida, registrem seu voto. A Presidência solicita às Deputadas e aos Deputados

que ocupem seus lugares e informa que terá computada a presença, para efeito de

quórum, o Deputado que permanecer em Plenário e não registrar o seu voto.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.

O Deputado Tenente Lúcio - Sr. Presidente, corrigindo, o meu voto é “não”.

O Sr. Presidente - Está computado. Votaram “sim” 4 Deputados. Votaram “não” 48

Deputados.  Está,  portanto,  ratificada  a  rejeição  do  requerimento  do  Deputado

Sargento  Rodrigues.  Com  a  palavra,  para  encaminhar  a  votação  do  projeto,  o

Deputado Sargento Rodrigues.
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O  Deputado  Sargento  Rodrigues  -   Sr.  Presidente,  Srs.  Deputados,  Sras.

Deputadas, votamos favoravelmente ao projeto em 1º turno. Gostaria de deixar claro,

especialmente  aos Líderes,  Deputados  Bonifácio  Mourão,  Lafayette  de  Andrada e

Gustavo Valadares, que muitas vezes ajudamos a completar o quórum em diversas

votações nesta Casa. Tenho feito compromissos com os Líderes e os tenho cumprido.

Ocorre que os que estão na Comissão de Direitos Humanos é que sabem o quanto

ela tem sido respeitada. Por que solicitei encaminhamento à votação desse projeto?

Em  primeiro  lugar,  para  dizer,  Sr.  Presidente,  que  o  meu  voto  é  favorável,  que

apoiamos o requerimento para discutir as questões de segurança pública envolvendo

os  fóruns  do  Judiciário,  Deputado  Bonifácio  Mourão,  convidando  Juízes,

Desembargadores,  servidores,  advogados  e  Defensores  Públicos.  Talvez  os

Deputados aqui não saibam, mas a audiência pública para tratar dessa matéria é de

autoria deste Deputado.

Realizamos uma audiência pública na  Comissão de Segurança Pública.  O meu

posicionamento é favorável, mas estamos aproveitando este momento para dizer que

da mesma forma, Deputado Ivair Nogueira e Deputado Dilzon Melo, que vou votar

favoravelmente a esse projeto, que vou encaminhá-lo e que participei da construção

desse acordo juntamente com a minha bancada, o Judiciário precisa respeitar este

Poder.  Porque,  infelizmente,  há  alguns  parlamentares  que  não  ligam  muito  para

essas coisas, mas aqueles que gostam, que são aplicados no processo legislativo,

Deputado Adelmo, querem que o Poder seja respeitado. E este Poder está sendo

desrespeitado inicialmente por uma ordem ridícula de uma Juíza de Ouro Preto.

Esta Casa convocou o Delegado Geraldo Toledo do Amaral, que foi apontado pela

própria Polícia Civil como autor de um homicídio bárbaro contra uma menor de 17

anos, portanto grave violação de direitos humanos. É o mesmo Delegado que forçou

um aborto dessa moça, quando ela tinha apenas 16 anos, que agora está sendo

convocado.  É  o  Delegado,  Deputado  Adelmo,  que  está  sendo  convocado  para

responder por tortura, formação de quadrilha, roubo de cargas e abuso de autoridade.

É também o mesmo Delegado que, após o fato em que desferiu, ou pelo menos é

acusado de ter desferido, tiros em sua namorada, a adolescente de 17 anos, um dia

depois botou a arma na cabeça, Deputado José Henrique, de uma lojista do Shopping
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Oi, porque ela não queria vender-lhe um capacete.

Nós,  Deputados  Estaduais,  pelo  que  vi  e  pelo  que  observei  até  pela  própria

manifestação  dos  Deputados,  Sr.  Presidente,  votaremos  favoravelmente  porque

entendemos que o Judiciário tem um papel importante, mas ele precisa respeitar o

nosso Poder. Quando convocamos o Delegado, nós o fizemos dentro do limite da

nossa competência, mas a incompetente Juíza de Ouro Preto esqueceu-se de que as

instâncias  de  poder  são  independentes  e  concomitantes.  Portanto  ela  decreta  a

prisão preventiva do Delegado,  lá  em Ouro Preto,  pelo crime,  porque do aspecto

penal ela cuida,  mas da fiscalização dos atos do Delegado cuidamos nós.  Temos

essa competência. Se a família ainda quiser, pode processá-lo por dano moral na

área cível. As três esferas são independentes e concomitantes.

Agora, Deputado Durval Ângelo, o pior de tudo isso é que, após fazermos vários

contatos com o Judiciário, o Desembargador Alberto Delage, respondendo a ofício

desta  Casa,  disse  textualmente:  “Se  a  questão  em  que  o  Delegado  está  sendo

convocado não está  jurisdicionada,  a  Comissão tem total  competência  pelos  atos

administrativos. Basta oficiar ao Chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, Dr.

Cylton  Brandão da Matta,  para  se  apresentar”.  Fizemos  tudo  conforme a  própria

resposta  do  Corregedor  do  Tribunal,  mas  onde  está  o  Delegado?  É  a  terceira

convocação, e o Delegado ainda não veio a esta Casa, Deputado Adelmo.

Presidente Dinis Pinheiro, farei um apelo a V. Exa. Ontem, novamente aprovamos o

requerimento  para  que esse  Delegado  compareça,  mas  convocamos  o  Chefe  da

Polícia Civil  e o Corregedor.  Eles estão convocados.  Deputado Adelmo, Deputado

Ivair Nogueira e Deputado Dilzon, este Poder não pode ficar de joelhos. O Delegado

foi convocado e tem de vir aqui. E tudo isso começou por parte de um integrante do

Judiciário. Mas não seremos mesquinhos a ponto de não votar favoravelmente ao

projeto. Vou falar mais baixo, Deputado Arlen; se o som estiver muito alto, falarei mais

baixo.

Não podemos, porque nós, que aqui nos encontramos, trabalhando nas comissões

e  exercendo  o  nosso  mandato,  Deputada  Ana  Maria  Resende,  temos  de  exigir

respeito.  Mas,  além de respeito,  que  as  ordens  emanadas  de  autoridades  sejam

cumpridas.  Quando  o  1º-Secretário,  Deputado  Dilzon  Melo,  assina  um  ofício



782
____________________________________________________________________________

determinando a apresentação, esse ofício deve ser cumprido. Esse ofício não pode

ser letra morta, como se fosse um mero expediente, porque não é. Se a Constituição

da República prevê, Deputado Adelmo, então este Poder está sendo desrespeitado.

Sr. Presidente, a audiência pública está marcada para o dia 25 de junho, e quero

fazer  um apelo  a  V.  Exa.,  que  é  muito  zeloso com esta  Casa.  O Delegado está

convocado novamente, e além dele estão convocados o Chefe da Polícia Civil e um

Corregedor,  para  prestar  esclarecimento  pela  desobediência  das  convocações

anteriores. Isso aqui é Poder,  isso aqui não é um órgão qualquer do Executivo, é

Poder, e Poder tem de ser respeitado.

Se alguns companheiros entendem que a prática do processo legislativo é algo que

não deva ter essa importância, não é esse o meu pensamento. Uma vez convocado,

Deputado  Ivair,  ele  tem  de  vir  aqui.  Sob  pena  de  o  Poder  ser  desmoralizado,

Deputado Adelmo. O Delegado Geraldo Toledo do Amaral  responde a mais de 11

sindicâncias administrativas e 10 inquéritos policiais.  Deputada Maria Tereza Lara,

temos  competência  para  convocar  o  Secretário  de  Estado,  como  estamos

convocando o Chefe da Polícia Civil. E não vamos convocar o Delegado?

Pasmem:  o  Delegado  foi  retirado  do  presídio,  sob  custódia  da  Polícia  Civil,

Deputado Adelmo, para fazer reconstituição do crime em Ouro Preto. Não se pediu

autorização judicial, Deputada Ana Maria Resende. Se ele passar mal amanhã e for

retirado para ser levado a um hospital, não será preciso pedir autorização judicial. Se

amanhã  a  Polícia  Civil  precisar  fazer  uma  acareação  no  Departamento  de

Investigações, não precisará de autorização judicial. Da mesma forma que virá até o

Poder, escoltado e algemado, retornará depois de ouvido. Não há nenhuma violação

ou  desobediência  à  ordem  judicial,  porque  o  ato  é  meramente  administrativo.  E

querem que fiquemos calados.

Sr. Presidente, meu encaminhamento do Projeto de Lei nº 3.893 é favorável, mas é

bom que o Judiciário aprenda a não permitir que abusos cometidos por essa Juíza

continuem. E que o Poder Executivo, o Secretário de Defesa Social e o Governador

deste  Estado fiquem atentos,  porque  o  Chefe  da  Polícia  Civil  está  descumprindo

convocação feita por esta Casa. Muito obrigado.

O Sr. Presidente -  Com a palavra, o Deputado Durval Ângelo.
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O Deputado Durval Ângelo* - Deputadas e Deputados, digníssima Mesa, concordo

em parte com o que o Deputado Sargento Rodrigues disse. Estamos vivendo uma

situação  inédita  de  confronto,  pois  esta  Assembleia  nunca  teve  dificuldade  para

cumprir o seu mister constitucional, convocando Secretários, autoridades estaduais,

membros  do  Poder  Judiciário  e  do  Ministério  Público.  Também  em  comissão

permanente da Casa ou por meio de CPI, sempre trouxemos presos para prestar

esclarecimentos, partindo do princípio de que estão sob a guarda do Estado e, como

tal, uma determinação de uma Comissão deve ser cumprida pelo Estado.

Essa situação de Ouro Preto, com o Delegado Geraldo Toledo e com a Juíza local,

não é um conflito de Poderes; como o Deputado Sargento Rodrigues classifica, é

uma questão local, é uma questão isolada. Deixo claro que houve todo um esforço do

Poder Judiciário para trazer aqui o Delegado. A vinda dele não quer dizer que se

resolva alguma coisa. A Corregedoria de Polícia Civil tem andado, depois da denúncia

da  Comissão  e  da  atuação do Deputado  Sargento  Rodrigues,  o  que tem de ser

louvado  aqui,  com  muita  celeridade  em  seus  processos.  Tem  trabalhado  com

seriedade, Deputado Célio Moreira.

O  inquérito  relatado  ontem,  com  indiciamento  do  Delegado,  é  muito  bom,  com

provas periciais que demonstram que o Delegado assassinou a adolescente. O zelo

da Corregedoria foi tanto, que houve mais cinco denúncias por fraude processual, até

mesmo da advogada do Delegado. Eles tentaram fraudar provas. Por que digo que

não é uma panaceia? Porque o Delegado pode chegar à Comissão e dizer que não

tem nada a declarar. Ele já foi convocado por três vezes, a requerimento do Deputado

Sargento Rodrigues. Ele pode usar o direito constitucional de ficar em silêncio.

Estamos tentando uma negociação com o Poder Judiciário, por entendermos que a

guarda  de  presos  não  é  do  Poder  Judiciário,  e  sim  do  Executivo,  por  meio  da

Secretaria de Defesa Social. Esse caso em particular, que envolve um policial civil,

envolve também o Chefe da Polícia Civil. Entendemos que a Assembleia não pode

judicializar a questão. Não entramos, em momento algum, na Justiça para trazer o

Delegado  aqui,  nem  recorremos  ao  Poder  Judiciário,  Deputado  Sebastião.  Não

vamos judicializar uma questão que entendemos ser administrativa. Seria o mesmo

que entrarmos no jogo da Juíza. É evidente.
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Temos a boa Escola Judicial  Desembargador Edésio Fernandes. A Corregedoria

deveria mandá-la para o banco da escola, no mínimo, porque ela tem privacidade na

questão  jurisdicional,  e  não  na  guarda  do  preso.  Ela  chama  para  si  essa

responsabilidade. Se todo Juiz fizer isso no interior, eles podem ser responsabilizados

criminalmente no caso de essa guarda não ser correta.

Além do mais, ocorre uma situação inusitada. O Delegado responde por cerca de

20 inquéritos e processos. São mais de sete ou oito Juízes envolvidos. Ele já teve

prisão decretada por outros Juízes. Se a Assembleia quiser trazer o Delegado, a qual

Juiz vai se referenciar? Será ao Juiz da Infância e da Juventude de Belo Horizonte,

onde  ele  tem  um  processo?  Será  à  vara  criminal  de  Ouro  Preto,  onde  cometeu

assassinato? Será a de Betim, onde ele responde por corrupção? Será a de Pouso

Alegre, onde responde por tortura? Deve haver mais quatro ou cinco Juízes.

Quero  fazer  um  apelo  ao  Deputado  Sargento  Rodrigues.  Não  tratemos  essa

questão, Sr. Presidente da Assembleia, Deputado Dinis Pinheiro, como uma questão

institucional  entre  os  Poderes.  O  Desembargador  Joaquim  Herculano  tem  se

mostrado  solidário  na  questão  arguida  pela  Assembleia  Legislativa.  O  próprio

Corregedor do Tribunal de Justiça também teve posicionamento firme, ao dizer que

não há óbice para trazer o preso até aqui. Já fizemos representação junto ao CNJ e à

Corregedoria  do  Tribunal  de Justiça,  por  causa do desvio  funcional  da Juíza,  até

mesmo por  não respeitar  a decisão do Desembargador  Delage,  da  Corregedoria.

Estamos entendendo que, do posto de vista legal, já fizemos todos os procedimentos.

A Juíza vai ficar mal nisso, porque entendemos que ela quer provocar o Poder, mas

o Poder Legislativo não entende que uma atitude isolada de Juiz possa nos afrontar.

Se fosse uma atitude do Presidente do Tribunal de Justiça, que tem demonstrado

uma relação republicana e cordial com este Poder, tudo bem. Essa é uma situação

isolada. Ou, então, a Juíza está querendo acobertar o crime do Delegado. Se ela

estiver fazendo isso e o Delegado não vier aqui, a situação se agravará, porque toda

vez isso sai  na  imprensa e é divulgado.  A cada hora aparece um crime novo do

Delegado.  Para  V.  Exas.  terem  uma  ideia,  vejam  o  que  apareceu  agora:  esse

Delegado  está  há  12  anos  na  Polícia  Civil  por  uma  liminar.  Quando  ele  estava

fazendo curso para ser Delegado, depois de ter sido aprovado no concurso, houve
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um  assalto  a  um  carro  pagador  de  uma  empresa,  e  ele  foi  identificado  como

assaltante. Há 12 anos, a Polícia Civil o reprovou, mas ele ganhou uma liminar na

Justiça para ser Delegado.

Acho  que  está  havendo  um  zelo,  sim,  do  Poder  Judiciário,  do  Desembargador

Joaquim  Herculano.  Está  havendo  uma postura  correta  e  séria  da  Corregedoria.

Fizemos  a  nova  convocação  para  o  dia  25.  Esperamos  que  o  Presidente  da

Assembleia  e  o  Presidente  do  Tribunal  de  Justiça,  juntamente  com  o  Vice-

Governador, que é o Presidente do Conselho de Defesa Social, ao qual o Sistema

Prisional está subordinado, resolvam isso de forma correta.

Acho que esse projeto aqui é o projeto a que o Sargento se referiu dizendo ser a ele

favorável.  Ele  se  refere  ao  Fundo  Especial  do  Poder  Judiciário.  Esse  Fundo  vai

permitir a construção e a reforma de fóruns. De todos os projetos apresentados aqui,

esse é o mais importante. Em Contagem, precisamos construir o fórum e, para isso,

precisamos desse Fundo. A licitação para a construção do Fórum de Contagem já foi

concluída.  Tenho  a  certeza  de  que  outros  Municípios  daqui  vivem  situações

semelhantes  e  necessitam  de  reforma  nos  fóruns.  É  evidente  que  temos  outros

projetos de criação de cargos do Poder Judiciário que precisam de uma análise mais

atenta desta Casa. Vamos ter a oportunidade de fazer essa análise mais atenta.

Peço  ao  Sr.  Presidente  da  Assembleia,  Dinis  Pinheiro,  que  esta  Mesa  se

comprometa a votar esse Fundo, porque isso é importante. Nos próximos projetos do

Judiciário, devemos fazer uma análise mais atenta, até mesmo para atender a esse

requerimento  do  Deputado  Sargento  Rodrigues  e  trazer  o  Delegado.  Repito,  ele

poderá chegar aqui, e não falar nada. Ele poderá usar seu direito constitucional de

ficar  calado  e  não  dizer  nada,  porque  a  sociedade  mineira  e  a  Corregedoria  já

conhecem os seus crimes.

Queríamos fazer  um apelo para que esse projeto seja aprovado.  Não podemos

prejudicar a sociedade por causa de uma atitude inócua e irresponsável de abuso de

autoridade tomada por uma Juíza. Hoje, ela virou caso de chacota, de risos no Poder

Judiciário.  Isso não me surpreende,  porque a postura dela,  nos 14 anos em que

presido a Comissão de Direitos Humanos, sempre foi desse jeito.

Deputado Rodrigues, daremos uma demonstração de grandeza se votarmos esse
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projeto.  Creio  que  devemos  aprová-lo.  Há  institucionalmente  um  acordo  do

Presidente da Assembleia com o Presidente do Tribunal de Justiça. Houve um Acordo

de Líderes, que todos os Líderes assinaram. Até mesmo a primeira assinatura foi do

Deputado Sávio Souza Cruz,  do Bloco de Oposição,  concordando com a votação

dele. Devemos votar esse projeto, porque creio que isso fará bem para a sociedade.

Para a Juíza diremos o seguinte: “Os cães ladram, e a caravana passa”.

* - Sem revisão do orador.

O Sr.  Presidente - 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 3.893/2013 na forma do vencido em 1º

turno. À Comissão de Redação.

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. A Comissão de Justiça concluiu pela constitucionalidade do

projeto. A Comissão de Administração Pública opinou pela aprovação do projeto na

forma do Substitutivo nº 1, que apresentou. A Comissão de Fiscalização Financeira

opinou pela aprovação do projeto e pela rejeição do Substitutivo nº 1, da Comissão de

Administração  Pública.  Emendado  em  Plenário,  voltou  o  projeto  à  Comissão  de

Fiscalização Financeira, que opina pela rejeição das Emendas nºs 1 a 8. Vem à Mesa

o requerimento do Deputado Ivair Nogueira em que solicita a inversão da preferência

na votação, de modo que o projeto original seja apreciado em primeiro lugar.  Em

votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam

como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, o projeto, salvo emendas. As

Deputadas  e  os  Deputados  que o  aprovam  permaneçam como se  encontram.  (-

Pausa.) Aprovado. Com a aprovação do projeto, fica prejudicado o Substitutivo nº 1.

Em votação, as Emendas nºs 1 a 8. As Deputadas e os Deputados que as aprovam

permaneçam como se encontram. (-  Pausa.)  Rejeitadas. Está, portanto, aprovado,

em 1º turno, o Projeto de Lei nº 3.587/2012. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Prosseguimento  da  votação,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  4.041/2013,  do

Governador  do  Estado,  que  autoriza  o  Poder  Executivo  a  contratar  operação  de

crédito com os Bancos Citibank S.A. e Deutsche Bank S.A., destinada à execução de
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atividades e à projetos de investimento do Estado de Minas Gerais. A Comissão de

Justiça  conclui  pela  constitucionalidade  do  projeto.  A  Comissão  de  Fiscalização

Financeira opina pela aprovação do projeto com a Emenda nº 1, que apresenta. A

Presidência vai renovar a votação do projeto.

Questões de Ordem

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, colegas Deputados e Deputadas, em

primeiro lugar, quero fazer um protesto em razão da forma como esse projeto e outros

têm  sido  encaminhados  nesta  Casa,  evitando-se  o  debate  real  do  conteúdo  da

proposição. A pauta é organizada de tal forma que nunca se chega à discussão do

projeto. A reunião é aberta e fechada antes de se chegar ao projeto. Então, agora,

vamos fazer o debate de um projeto de lei que nenhum Deputado conseguiu discutir.

E esse projeto estabelece mais um empréstimo ao Governador do Estado. Terei aqui

4 minutos para falar sobre o projeto, pois antes não consegui chegar à discussão da

matéria  em  razão  de  manobras  regimentais,  já  que  o  governo  esvazia  qualquer

discussão sobre o conteúdo do projeto. Portanto, temos mais 4 minutos para analisar

um  projeto  que  pede  mais  R$1.150.000.000,00  de  empréstimo.  Só  para  que  os

Deputados e os telespectadores tenham uma ideia da dimensão do problema, fiz um

apanhado rápido das dívidas que foram contraídas no governo do PSDB, de Aécio

Neves  e  do  atual  Governador  Anastasia.  Chegamos  a  aproximadamente

R$7.000.000.000,00 de endividamento do governo Aécio e, agora, neste governo, em

torno de R$19.000.000.000,00. Só com pedidos de empréstimo dos governos Aécio e

Anastasia  são  R$25.000.000.000,00.  Essas  autorizações  foram  solicitadas  à

Assembleia Legislativa. E o governo reclama do endividamento do Estado, mas quem

faz esse  endividamento  é  o  próprio Governador  do  Estado,  com a aprovação da

Assembleia  Legislativa.  Depois  querem  fazer  discursos  pelo  interior  do  Estado

culpando a Presidenta Dilma pelo caos e pela falência do Estado de Minas Gerais,

mas não dizem nunca que Minas Gerais - essa é a verdade - é o segundo Estado

mais endividado do País. Do ponto de vista do percentual de dívida ativa, o primeiro é

Alagoas e o segundo é Minas Gerais. São os Estados mais endividados do País. Por

isso é óbvio que essa forma de governar chamada choque de gestão e déficit zero

não passa de uma farsa. As áreas de educação e saúde não têm sequer cumpridos
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os  percentuais  constitucionais  de  25%  e  12%,  respectivamente.  São

R$15.000.000.000,00  que  o  governo  do  PSDB  deve  a  esses  setores  em  Minas

Gerais. O choque de gestão é um choque contrário ao serviço público no Estado, e o

déficit zero é uma mentira. Minas é o segundo Estado mais endividado. A dívida já

atinge  aproximadamente  R$80.000.000.000,00,  sendo  que  quem  fez

R$25.000.000.000,00 foram Aécio e Anastasia, ou seja, o governo do PSDB. Eles

endividam o Estado para depois reclamarem que o Estado está endividado. É a velha

forma tucana de agir que sentimos na pele agora no Brasil, Deputado Durval Ângelo.

Este mês o Tribunal Regional Federal - TRF - retirou o processo da Vale do Rio Doce

da penumbra e mandará julgar novamente essa privatização. Todos nós sabemos que

essa venda foi  muito mais  uma doação do que realmente  um processo limpo de

escolha de um procedimento. O governo tucano continua fazendo o mesmo em Minas

Gerais, esvaziando a Cemig, fazendo privatizações através de parceria pública com a

Copasa, enfim, esvaziando as nossas empresas públicas e endividando o Estado.

Dívida,  dívida,  dívida.  Choque  de  gestão  contra  a  educação.  Choque  de  gestão

contra a saúde. Assim vai Minas Gerais,  o segundo Estado mais endividado. E a

dívida  é  fundamentalmente  do  governo  do  PSDB.  Agora,  estamos  diante  da

aprovação de mais R$1.150.000.000,00. Sabem para quê? Para a recuperação da

Praça da Liberdade. É para lá que serão dirigidos a maioria dos recursos. Vocês se

lembram do que disseram sobre o gasto com a Cidade Administrativa, lá na região

Norte? Quanto ao Circuito Cultural Praça da Liberdade, disseram que não custaria

um centavo, que o governo havia feito parceria com o setor privado. Agora, vem o

pedido  de R$1.150.000.000,00.  Esse  é  o  governo  do  PSDB,  essa  é  a  dívida  de

Minas, que se agrava com a saúde, a educação e a segurança pública. Pelo menos

que o nosso povo fique sabendo da verdade sobre  o empréstimo,  porque fomos

impedidos de fazer  uma discussão em tempo real,  para destrinchar cada um dos

problemas provocados por esses fartos e consecutivos pedidos de empréstimo. Muito

obrigado.

O Deputado Sávio Souza Cruz - Sr. Presidente, senhores componentes da Mesa,

Deputadas, Deputados, público que nos acompanha nas galerias, telespectadores da

TV Assembleia, primeiramente, é preciso registrar que foi necessário um acordo de
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líderes  que  garantisse  à  Oposição  falar  por  10  minutos  sobre  um  projeto  que

endividará ainda mais o Estado de Minas Gerais. O propósito do governo era manter

o projeto na pauta, abrindo-a e fechando-a, sem chegar à fase de discussão, para

que fosse votado, portanto, sem nenhuma discussão. São R$1.150.000.000,00 que

se somam aos quase R$100.000.000.000,00 que hoje representam a dívida de Minas

Gerais.  Deputado  Adelmo,  embora  não  conste  no  texto  do  projeto  a  informação

trazida pelo governo aos Líderes desta Casa, a carência é de cinco anos. Ou seja,

mais uma vez, quem faz a dívida, quem faz o lançamento dos programas, quem solta

os foguetes e faz os coquetéis de inauguração gasta facilmente o dinheiro que as

futuras gerações terão de pagar. São 5 anos de carência e, vencida a carência, serão

20 anos com o povo mineiro pagando mais essa dívida contraída pelos tucanos. O

Deputado Rogério Correia demonstrou aqui o grave endividamento promovido pela

gestão do PSDB em Minas Gerais na última década. São R$25.000.000.000,00 que

esta Casa autorizará aos tucanos contrair, comprometendo o futuro de Minas. Srs.

Deputados, no ano que vem isso nos levará, sobretudo o povo de Minas Gerais, a

viver aqui vendo um governo fazer obras; inaugurar a Praça da Liberdade, obra que

diziam que seria feita sem nenhum gasto de dinheiro público; construir penitenciárias,

após anunciarem ter descoberto a fórmula de fazê-las sem gastar, com as famosas

PPPs; concluir trechos rodoviários, que já tinham sido objeto de outros empréstimos.

Com toda essa movimentação, Minas Gerais viverá aquela situação de ver um pai de

família viajando para o exterior e comprando carro importado. De fora, as pessoas

dizem: “Fulano vai muito bem, está na Europa, está comprando dois, três carros por

ano”. Mas quem está lá dentro da casa sabe que está faltando comida, sabe que o

aluguel está atrasado, sabe que a escola das crianças não está sendo paga e sabe

que tudo está em derrocada. Ora, o povo de Minas são as pessoas que observam de

fora o suposto endinheirado. A família que sabe a verdadeira situação do Estado de

Minas  é,  em  primeiro  lugar,  os  servidores  públicos,  que  vivem  entendiados,

humilhados,  destratados,  desvalorizados,  desmoralizados  e  desmotivados.  Em

segundo lugar,  são os Prefeitos de Minas Gerais,  que sabem que o governo não

consegue fazer frente às suas obrigações mínimas. Se eles não pagarem a gasolina

das viaturas policiais, elas não rodam; se não trocarem os pneus, elas dão baixa; se
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não pagarem o aluguel, não há delegacia; se não cederem funcionário, não há fórum,

não há IMA, não há Emater, não há IEF e, agora, não há até a rede elétrica. O Estado

quebrou, tem déficit zero, choque de gestão; quebrou e continua quebrando mais,

comprometendo as futuras gerações de Minas para manter esse “show”, o espetáculo

do  falso  rico,  para  continuar  andando  no  carro  zero  importado,  viajando  para  o

exterior e deixando as contas para as futuras gerações de Minas. Muito obrigado.

O  Sr.  Presidente  -  Em  votação,  o  projeto,  salvo  emenda.  As  Deputadas  e  os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Sávio Souza Cruz - Sr. Presidente, solicito verificação de votação.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de votação

pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita às Deputadas e aos Deputados que

não registraram sua presença no painel que façam o registro biométrico no terminal e,

em seguida, registrem seu voto. A Presidência solicita às Deputadas e aos Deputados

que ocupem seus lugares e informa que terá computada a presença, para efeito de

quórum, o Deputado que permanecer em Plenário e não registrar o seu voto.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.

O Deputado Durval Ângelo - Meu voto é “não”.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Meu voto é “sim”, Sr. Presidente.

O Deputado Doutor Wilson Batista - Meu voto é “sim”.

O Sr. Presidente - Estão computados. Votaram “sim” 40 Deputados. Votaram “não”

12 Deputados. Está ratificada a aprovação do projeto. Votação da Emenda nº 1.

O Deputado Gilberto Abramo - Solicito a leitura da Emenda nº 1, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - A Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda à leitura da

Emenda nº 1.

A Sra. Secretária (Deputada Liza Prado) - (- Lê a Emenda nº 1, que foi publicada na

edição do dia 21/5/2013.)

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda nº 1. As Deputadas e os Deputados que

a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada.

O Deputado Sávio Souza Cruz - Sr. Presidente, solicito verificação de votação.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de votação

pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita às Deputadas e aos Deputados que
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não registraram sua presença no painel que façam o registro biométrico no terminal e,

em seguida, registrem seu voto. A Presidência solicita às Deputadas e aos Deputados

que ocupem seus lugares e informa que terá computada a presença, para efeito de

quórum, o Deputado que permanecer em Plenário e não registrar o seu voto.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.

O Deputado Elismar Prado - Sr. Presidente, quero registrar  meu voto “não”,  por

favor.

O Sr. Presidente - Está computado. Votaram “sim” 42 Deputados. Votaram “não” 11

Deputados. Houve 1 voto em branco. Está ratificada a aprovação da emenda.  Está,

portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 4.041/2013 com a Emenda nº 1.

À Comissão de Fiscalização Financeira.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.296/2012, da Deputada Liza Prado,

que  cria  no  âmbito  do  Estado  a  Comissão  da  Verdade  Herbert  de  Souza  para

colaborar com a Comissão Nacional da Verdade. A Comissão de Justiça conclui pela

constitucionalidade  do  projeto  com  as  Emendas  de  nºs  1  a  4,  que  apresenta.  A

Comissão  de  Direitos  Humanos  opina  pela  aprovação  do  projeto  na  forma  do

Substitutivo nº 1, que apresenta, e pela rejeição da Emenda nº 3, da Comissão de

Justiça, ficando prejudicadas as Emendas nºs 1, 2 e 4. Em votação, o Substitutivo nº

1, salvo emendas. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como

se encontram. (-  Pausa.)  Aprovado.  Com a aprovação do Substitutivo nº  1, ficam

prejudicadas as Emendas nºs 1, 2 e 4. Em votação, a Emenda nº 3. 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 3.296/2012 na forma do

Substitutivo nº 1. À Comissão de Direitos Humanos.

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nº 4.145/2013, da Comissão

de Fiscalização Financeira, que ratifica o Convênio ICMS nº 8, de 5/4/2013, celebrado

no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz. Em discussão, o

projeto. Com a palavra, para discutir, o Deputado Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia* -  Sr. Presidente, trata-se do projeto que ratifica o

Convênio  ICMS nº  8,  de  5/4/2013,  celebrado  pelo  Conselho  Nacional  de  Política

Fazendária -  Confaz. Nesse caso, a ratificação do convênio de ICMS dispõe sobre
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adesão  dos  Estados  do  Amazonas,  Pernambuco  e  Santa  Catarina.  O  convênio

autoriza  a  revogação  de  outro  convênio  que  autorizava  os  Estados  e  o  Distrito

Federal  a  concederem  redução  de  base  de  cálculo  de  ICMS  nas  prestações  de

serviço de acesso à internet. Esse é o projeto em pauta. Mas, assim como esse, Sr.

Presidente, existem na pauta mais 22 projetos que tratam desses convênios ICMS.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. (em aparte)* -  Gostaria apenas de registrar aqui

um trabalho que vem sendo feito pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,

na  Coordenadoria  de  Infância  e  Juventude,  do  Desembargador  Wagner  Wilson.

Gostaria de parabenizá-lo pela iniciativa.

Acho que esta Casa, Deputado Rogério Correia, também tem de entrar nessa luta

do  Desembargador  Wagner  Wilson,  que  é  da  Coordenadoria  da  Infância  e  da

Juventude do Tribunal.  Ele, Deputado, já fez um estudo para a criação do Centro

Integrado de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente da Comarca de Belo

Horizonte. Com isso, Sr.  Presidente e Srs. Deputados, teremos um trabalho digno

para essa juventude,  que hoje é defendida  por  esse Tribunal.  Teremos os jovens

sendo tratados, realmente, da maneira como deve ser. Esses jovens que têm os seus

problemas, mas que serão o futuro do Brasil.

Então a  proposta  do Centro Integrado de Defesa dos Direitos  da  Criança e do

Adolescente da Comarca de Belo Horizonte é muito importante. Tenho a certeza de

que o Presidente Dinis Pinheiro e V. Exa., assim como todos os Deputados desta

Casa, todos estaremos encampando e ajudando na construção desse sonho, desse

espaço para a juventude.

Então, mais uma vez, meus parabéns ao Dr. Wagner Wilson. Estive mais cedo com

ele, quando nos passou toda a proposta, para nós e para a nossa assessoria. Muito

obrigado, Deputado Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia* -  Obrigado, Deputado Alencar.

Sr.  Presidente,  eu  dizia  que  temos,  além  desse,  mais  22  projetos,  se  não  me

engano, e todos dizem respeito ao que foi apelidado de guerra fiscal. O Estado de

Minas Gerais, por um motivo ou outro, está abrindo mão de recursos. A alegação é

sempre de que outros Estados o fizeram e que, se não o fizermos, teremos redução

de arrecadação. Essa é a justificativa do governo, mas sempre também abrindo mão,
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portanto, de recursos que entrariam em Minas Gerais. O governo faz isso e manda

pedido de projetos de empréstimo, como foi votado anteriormente.

Mas, para fazer uma análise mais detalhada disso, Sr. Presidente, precisaríamos de

uma tarde com maior número de Deputados para debatermos especificamente este

assunto.

Sr. Presidente, como V. Exa. pode notar, depois de uma tarde tão cansativa, não

temos quórum e votamos quatro projetos importantes hoje. Então vou deixar para

expor  ao  conjunto  de  Deputados,  com  mais  firmeza  e  estudos,  a  nossa  opinião

acerca desse projeto.

* - Sem revisão do orador.

Questão de Ordem

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, solicito que V. Exa., de plano, encerre

a reunião.

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  12,  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 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 4/6/2013

Às 10h6min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Sebastião Costa,

André Quintão, Dalmo Ribeiro Silva, Duilio de Castro e Luiz Henrique, 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
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proposições da Comissão. A seguir, comunica o recebimento de ofício do Sr. Rubens

Schröder  Sobrinho,  Presidente  do  Conselho  Regional  de  Enfermagem  de  Minas

Gerais, em que solicita o apoio desta Casa ao pleito consubstanciado no Projeto de

Lei nº 3.195/2012, publicada no “Diário do Legislativo” no dia 23/5/2013. 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.  Após discussão e

votação,  são aprovados,  cada um por  sua vez,  os  pareceres  que  concluem pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade,  no 1º  turno,  dos Projetos de Lei  nºs

3.608/2012  (relator:  Deputado  Duilio  de  Castro)  e  3.879/2013  (relator:  Deputado

Sebastião Costa), ambos na forma do Substitutivo nº 1. Após discussão e votação,

são  aprovados,  cada  um  por  sua  vez,  os  pareceres  que  concluem  pela

antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade, no 1º turno, dos Projetos de Lei

nºs 409/2011 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva) e 2.145/2011 (relator: Deputado

Sebastião  Costa).  Os  pareceres  sobre  os  Projetos  de  Lei  nºs  3.342,  3.394  e

3.510/2012,  no  1º  turno,  deixam  de  ser  apreciados  em  virtude  de  solicitação  de

prorrogação  de  prazo  regimental  pelo  relator,  Deputado  Sebastião  Costa.  São

convertidos em diligência ao Tribunal de Justiça o Projeto de Lei nº 3.506/2012, à

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão o Projeto de Lei nº 4.075/2013, ao

autor,  à  Seplag  e  ao  Prefeito  Municipal  de  Bom  Sucesso  o  Projeto  de  Lei  nº

4.063/2013 (relator: Deputado Sebastião Costa, o último em virtude de redistribuição);

e ao Corpo de Bombeiros Militar o Projeto de Lei nº 3.682/2012 (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  4.065,  4.073,  4.082  e

4.071/2013  (relator:  Deputado  Luiz  Henrique,  os  três  primeiros  em  virtude  de

redistribuição);  4.066/2013  (relator:  Deputado  André  Quintão);  4.067,  4.072  e

4.087/2013  (relator:  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  o  último  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.  Submetido  a  votação,  é
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aprovado o requerimento do Deputado Lafayette de Andrada, em que solicita seja

encaminhada ao Presidente do Tribunal de Justiça sugestão para que o novo prédio

do Fórum da Comarca de Conselheiro Lafaiete seja denominado "Edifício Washington

Rodrigues Pereira".  Ato contínuo, submetidos a votação, cada um por sua vez, são

aprovados os requerimentos em que se solicita sejam baixados em diligência ao autor

os Projetos de Lei nºs 4.074, 4.080, 4.083, 4.090 e 4.105/2013; à Secretaria de Casa

Civil e Relações Institucionais o Projeto de Lei nº 4.069/2013; e ao Procurador-Geral

de  Justiça  do  Estado  os  Projetos  de  Lei  nºs  4.088  e  4.089/2013.  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, 11 de junho de 2013.

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

Castro -  André Quintão.

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 4/6/2013

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Célio Moreira,

Gustavo Corrêa,  Rômulo Veneroso e Sávio Souza Cruz,  membros da supracitada

Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Célio  Moreira,

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 proposições da Comissão e comunica o

recebimento da seguinte correspondência: "e-mail" do Sr. Ramon R. Almeida, enviado

por meio do “Fale com a Assembleia”, em que encaminha documentos relativos aos

problemas causados pela empresa Recex Reciclagem de Sucatas e Metais Ltda. em

Bela Vista de Minas, conforme denúncia realizada anteriormente a esta Comissão. O

Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais designou

os relatores citados a seguir: em turno único, Projeto de Lei nº 4.028/2013 (Deputado

Sávio Souza Cruz); e no 1º turno, Projeto de Lei nº 3.687/2013 (Deputado Gustavo
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Corrêa).  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 discussão e votação, é aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto

de  Lei  nº  3.870/2013.  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 Rosângela

Reis em que solicita seja realizada audiência pública conjunta com a Comissão do

Trabalho,  da  Previdência  e  da  Ação  Social,  para  debater  as  atribuições  e  as

condições  de  trabalho  dos  servidores  das  Superintendências  Regionais  de

Regularização Ambiental - Suprams -; e dos Deputados Fred Costa em que solicita

seja realizada audiência pública para debater sobre o grande índice de poluição do

Rio da Velhas em Minas Gerais; Ivair Nogueira, em que solicita seja realizada visita à

Usina da Gerdau, no Município de Ouro Branco, para verificar o cumprimento da Lei

nº 18.031, de 12/1/2009, que dispõe sobre a Política Estadual de Resíduos Sólidos,

com as alterações introduzidas pela Lei nº 20.011, de 5/1/2012, no que se refere ao

transporte,  armazenamento,  depósito,  guarda,  processamento,  reciclagem  e

reutilização de resíduos sólidos; Sávio Souza Cruz em que solicita seja encaminhada

ao Procurador-Geral do Estado cópia da correspondência do Sr. Marcos Rodrigues

da Silva recebida pela Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável,

contendo denúncia relativa à licitação das obras de desassoreamento da Lagoa da

Pampulha,  realizada  pelo  Município  de  Belo  Horizonte.  Requer  ainda  seja  dada

ciência da providência tomada ao autor da denúncia;  e Célio  Moreira (3)  em que

solicita sejam encaminhados ao Secretário de Estado de Desenvolvimento dos Vales

do Jequitinhonha, Mucuri e do Norte de Minas - Sedvan - pedidos de providências

para viabilizar a construção de barragens de perenização nos Rios Piauí e Gravatá,

no Médio Jequitinhonha, e para que se implante sistema de abastecimento de água

na comunidade de Beira Rio e no Distrito de Santa Rita, situados no Município de

Chapada no Norte; e seja realizada reunião de audiência pública para debater as

alterações  de limites  da Estação Ecológica de  Arêdes  e das demais  unidades de

conservação estaduais. 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, 11 de junho de 2013.

Célio Moreira, Presidente - Antônio Carlos Arantes - Lafayette de Andrada - Luiz

Humberto Carneiro.

ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 5/6/2013

Às 10h42min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Luzia Ferreira e os

Deputados Elismar Prado, Luiz Henrique e Bosco (substituindo o Deputado Carlos

Mosconi, por indicação da Liderança do BTR), membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Elismar Prado, 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

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. Após

discussão e votação, é aprovado, em turno único, o Projeto de Lei nº 3.933/2013, que

recebeu  parecer  por  sua  aprovação.  Submetido  a  votação,  é  aprovado  o

Requerimento  nº  4.832/2013.  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 Elismar

Prado, Sargento Rodrigues e Cabo Júlio em que solicitam sejam encaminhados ao

Coordenador da Promotoria de Defesa do Patrimônio Cultural e Turístico de Minas

Gerais as notas taquigráficas da 8ª Reunião Ordinária desta Comissão e pedido de

providências  para  a  abertura  de  inquérito  civil  com  vistas  à  apuração  da

responsabilidade na cessão de acervo do patrimônio da Polícia Militar  ao Parque

Temático  Walter  World,  no  Município  de  Poços  de  Caldas;  do  Deputado  Elismar

Prado  (2)  em  que  solicita  seja  realizada  audiência  pública  nos  Municípios  de

Uberlândia e Ituiutaba, para debater o programa federal Mais Cultura nas Escolas.

Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos

parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
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determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de junho de 2013.

Elismar Prado, Presidente -  Luzia Ferreira -  Luiz Henrique -  Tiago Ulisses.

ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PREVENÇÃO E

COMBATE AO USO DE CRACK E OUTRAS DROGAS NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 5/6/2013

Às 14h10min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara

e  o  Deputado  Fabiano  Tolentino  (substituindo  o  Deputado  Célio  Moreira,  por

indicação  da  Liderança  do  Bloco  Transparência  e  Resultado),  membros  da

supracitada Comissão. A Presidente, Deputada Maria Tereza Lara, declara aberta a

reunião e dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e

é subscrita  pelos  membros da Comissão presentes.  A Presidência  informa que a

reunião  se  destina  a  debater  o  enfrentamento  do  “crack”  e  outras  drogas  em

Divinópolis e região. A Presidência passa a ouvir os Srs. Paulo Sérgio dos Prazeres,

Secretário de Desenvolvimento Social de Divinópolis, representando o Sr. Vladimir de

Faria  Azevedo,  Prefeito  Municipal  de  Divinópolis;  Almir  Resende  Junior,  Prefeito

Municipal de Carmo da Mata; Rodyson Kristnamurti da Silva Oliveira, Presidente da

Câmara  Municipal  de  Divinópolis;  Marcos  Vinícius  Alves  da  Silva,  Vereador  da

Câmara Municipal de Divinópolis; Edmilson Andrade, Vereador da Câmara Municipal

de Divinópolis;  o Maj.  PM Marciel  Araújo Ferreira, representante do Ten.  Cel.  PM

Marcelo Carlos da Silva, Comandante do 23º Batalhão da Policia Militar; o Cap. BM

Ulisses  Silva  de  Oliveira,  representante  do  Maj.  BM  Manoel  dos  Reis  Moraes,

Comandante do 10º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar de Divinópolis; os Srs.

Marcelo  Nunes  Júnior,  Delegado de Combate  às  Drogas  e  Operações  Especiais,

representando  Fernando  Jorge  Vilaça,  Delegado  Regional  de  Polícia  Civil  em

Divinópolis;  Luiz  Gonzaga  Militão,  Secretário  Adjunto  Antidrogas  e  de  Direitos

Humanos da Secretaria de Governo de Divinópolis; Marco Antônio Costa, Promotor

de Justiça na Comarca de Divinópolis; o Sgt. PM Ronaldo Jardim Nunes, instrutor do

Programa  Educacional  de  Resistência  às  Drogas  e  à  Violência  da  PMMG  em

Divinópolis; Richardson Miranda Machado, professor da Universidade Federal de São

João  Del  Rei  -  Campus  Centro  Oeste  Dona  Lindu;  o  Pastor  Wilson  Fernandes
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Botelho, Presidente do Projeto Quero Viver -  Clínica de Recuperação de Álcool  e

Drogas; e o Sr. Rui Faria Campos, Presidente da Casa Dia, que são convidados a

tomar assento à mesa. A Presidência, na condição de coautora do requerimento que

deu origem a esta audiência pública,  tece suas considerações inciais.  Logo após,

passa a palavra ao Deputado Fabiano Tolentino, coautor do requerimento, para suas

considerações  iniciais.  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  do  parlamentar,  dos  convidados  e  do  público,  convoca  os

membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata

e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de junho de 2013.

Vanderlei Miranda, Presidente - Tadeu Martins Leite.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER SOBRE A MENSAGEM Nº 403/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De  autoria  do  Governador  do  Estado,  a  Mensagem  nº  403/2013  “encaminha

expediente com exposição de motivos da Secretaria de Estado de Fazenda a respeito

da concessão do regime especial de tributação em matéria de ICMS ao contribuinte

mineiro do segmento econômico do setor de fabricação de aguardente de cana-de-

açúcar”.

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

Conforme  dispõe  a  exposição  de  motivos  encaminhada  pela  mensagem  em

epígrafe,  o  "Governo  do  Estado  de  Minas  Gerais,  com  o  apoio  da  Assembleia

Legislativa  e  das  entidades  de  classe  dos  diversos  segmentos  econômicos  do

Estado,  vem  envidando  esforços  para  proteger  a  economia  mineira  contra  os
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benefícios  fiscais  irregularmente  concedidos  por  outras  unidades  da  Federação".

Essa concessão irregular de benefícios fiscais, um importante problema tributário da

Federação brasileira, é o que popularmente se denomina "guerra fiscal".

O  ordenamento  jurídico  brasileiro,  em  especial  a  Constituição  da  República  de

1988, conferiu aos Estados federados a competência e a iniciativa 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. O

ICMS,  sendo  um  imposto  de  elevada  capacidade  arrecadatória,  constitui  parcela

relevante do preço final dos produtos comercializados no País. Assim, a fixação das

alíquotas  desse  imposto  pode  repercutir  de  maneira  importante  na  definição  da

estrutura produtiva em nível estadual.

Com a finalidade de coordenar as políticas tributárias estaduais, a Constituição de

1988, e também a Lei Complementar Federal nº 24, de 1975, que foi recepcionada

pela  norma  constitucional,  estabelecem  procedimentos  para  a  concessão  de

benefícios  fiscais.  Entre  esses  procedimentos  necessários,  cumpre  destacar  a

determinação  de  que  os  benefícios  sejam  avaliados  e  aprovados  pelo  Conselho

Nacional de Política Fazendária - Confaz -, órgão que reúne autoridades fazendárias

dos governos estaduais.

Entretanto, e conforme já exposto acima, é disseminada a concessão de benefícios

sem o cumprimento das normas citadas. Tais benefícios, conforme já se manifestou o

Supremo Tribunal  Federal,  são  ilegais.  Apesar  disso,  e  segundo  a  exposição  de

motivos, se uma determinada unidade federativa concede incentivo fiscal irregular,

"ela  faz  com  que  os  contribuintes  lá  situados  concorram,  no  livre  mercado,  em

melhores  condições  que  os  contribuintes  localizados  em  outras  unidades  da

Federação".  Assim,  incentivos  fiscais  influenciam  a  atratividade  das  unidades  da

Federação como destinos de investimentos, produção, distribuição e consumo. Por

esse  motivo,  a  sua  instituição  sem  a  concordância  dos  demais  Estados  pode

representar impactos negativos para estes.

Nesse contexto, visando à redução de prejuízos acarretados a Minas Gerais pela

guerra fiscal e de eventuais desvantagens para a atividade econômica, a Lei nº 6.763,

de 1975, que consolida a Legislação Tributária do Estado de Minas Gerais, atribui ao
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Poder  Executivo  a possibilidade de adoção de medidas de proteção à economia.

Trata-se de competência a ser exercida quando se verificar concessão de benefícios

fiscais ilegais por outros Estados, que afetem negativamente Minas Gerais. Para essa

finalidade, de acordo com o art. 225 da lei citada, deve ser enviada à Assembleia

Legislativa exposição de motivos para adoção dessas medidas, o que foi feito por

meio  da  Mensagem  nº  403/2013.  Cabe  à  Assembleia  analisá-la  e,  caso  julgue

adequado, ratificá-la em até 90 dias, por meio de resolução.

Assim, a medida em análise institui regime especial de tributação ao contribuinte do

setor de fabricação de aguardente de cana-de-açúcar, 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,

que concedeu benefícios a indústrias instaladas em Municípios beneficiados pela Lei

nº 5.636, de 6 de janeiro de 2010, desse Estado, mediante principalmente utilização

de  crédito  presumido,  com  reflexos  deletérios  na  livre  concorrência  e  na

competitividade dos estabelecimentos industriais instalados em Minas Gerais.

Argumenta ainda o Poder Executivo que, diante de perda potencial de investimento

no Estado, a reação do governo estadual “deve ser rápida para neutralizar os efeitos

econômicos  e  sociais  negativos”,  como  redução  da  produção  e  demissões,

justificando a concessão do regime especial de tributação. Para isso, explanam que é

avaliado  ainda  o  impacto  da  medida  na  produção  mineira,  os  produtos  a  serem

fabricados e o impacto na arrecadação do Estado. Cabe destacar que os benefícios

são concedidos de maneira individualizada a cada empresa e podem motivar cargas

tributárias diversas. O Poder Executivo alerta que a legislação que institui as medidas

irregulares citadas podem ser alteradas pela unidade da Federação instituidora, sem,

no entanto, alterar a desvantagem imposta à produção mineira, o que exige atenção e

agilidade do governo mineiro para se adaptar a essas alterações.

Com base nessas justificativas, foram concedidos regimes especiais de tributação

para o setor  de aguardente de cana-de-açúcar (item 2208.40.00 da Nomenclatura

Brasileira  de  Mercadorias/Sistema  Harmonizado  -  NBM/SH),  instituindo  crédito

presumido para a referida mercadoria, de forma a que a carga tributária efetiva seja

de 3%.
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Considerando as justificativas apresentadas pelo Poder Executivo, a indicação de

medidas  específicas  instituídas  de  forma  ilegal  por  outro  Estado,  que  afetam

negativamente a produção mineira, e ainda o atendimento ao que dispõe a Lei nº

6.763, de 1975, esta relatoria julga adequado que o regime especial de tributação em

estudo seja ratificado por esta Casa.

Conclusão

Considerando  o  exposto,  concluímos  pela  ratificação  do  regime  especial  de

tributação referente a contribuinte mineiro do setor de fabricação de aguardente de

cana-de-açúcar na forma do projeto de resolução apresentado a seguir.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº .../2013

Ratifica  concessão  de  regime  especial  de  tributação  em  matéria  de  ICMS  a

contribuinte mineiro do setor de fabricação de aguardente de cana-de-açúcar,  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 do regime especial de tributação ao contribuinte

mineiro do setor de fabricação de aguardente de cana-de-açúcar, nos termos do art.

225 da Lei  nº  6.763,  de 26 de dezembro de 1975,  considerando a exposição de

motivos encaminhada por meio da Mensagem nº 403/2012.

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

Sala das Comissões, 11 de junho 2013.

Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Adalclever Lopes - João Vítor

Xavier - Romel Anízio - Leonídio Bouças.

PARECER SOBRE A MENSAGEM Nº 451/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De  autoria  do  Governador  do  Estado,  a  mensagem  em  epígrafe  encaminha  o

Convênio ICMS nº 2, de 20 de fevereiro de 2013, celebrado no âmbito do Conselho

Nacional de Política Fazendária -  Confaz.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/5/2013, foi a proposição encaminhada a



803
____________________________________________________________________________

esta  Comissão  para  receber  parecer,  nos  termos  da  Decisão  Normativa  da

Presidência nº 18.

Fundamentação

A Constituição da República de 1988 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.

Entretanto,  de  forma  a  coordenar  as  políticas  estaduais  e  do  Distrito  Federal

referentes a esse imposto, a legislação define procedimentos para que a alteração

das normas a ele referentes sejam consideradas válidas. Em especial, é necessário

que  esses  instrumentos  sejam  submetidos  ao  Conselho  Nacional  de  Política

Fazendária  -   Confaz  -  ,  que  reúne  representantes  fazendários  dos  governos

estaduais e do Distrito Federal, e por ele aprovados,.

Nesse  sentido,  foi  enviada  a  Mensagem  nº  451,  de  2013,  que  encaminha  o

Convênio ICMS nº 2, de 20 de fevereiro de 2013, celebrado no âmbito do Confaz.

Informa o Poder Executivo que o referido convênio altera o Convênio ICMS nº 54, de

25 de maio de 2012, o qual concede isenção do ICMS nas saídas interestaduais de

rações para animais e dos insumos utilizados em sua fabricação, cujos destinatários

estejam domiciliados em Municípios em situação de emergência ou de calamidade

pública declarada em decreto governamental. O Convênio ICMS nº 2, de 2013, inclui

novos Municípios no rol constante no Anexo I do Convênio ICMS nº 54, de 2012.

Além disso,  o  Convênio  nº  2,  de  2013,  convalida  os  procedimentos  e  benefícios

adotados  nas  operações  interestaduais  com  base  nas  disposições  contidas  no

Convênio  ICMS  nº  54,  de  2012,  destinadas  ao  Estado  do  Piauí,  no  período

compreendido entre 30 de janeiro de 2013 e a data da ratificação do Convênio ICMS

nº 2, de 2013.

Quanto ao objetivo final da matéria, é importante ressaltar que tanto o convênio

original quanto o convênio modificativo têm por motivação reduzir os efeitos negativos

causados pela estiagem de longa duração que atinge a região do semiárido brasileiro,

especialmente do Nordeste do País. Trata-se de evento climático que tem acarretado

grandes  danos  à  população.  Cabe  ressaltar  que  o  Convênio  nº  54,  de  2012,

beneficiou também Municípios mineiros afetados pela seca ao longo de 2012.
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No que é próprio da competência deste Poder Legislativo, apontamos que o envio,

para  apreciação,  do  Convênio  ICMS  nº  2,  de  2013,  é  medida  tomada  em

cumprimento: a) da Lei Complementar Federal nº 24, de 1975, recepcionada pela

Constituição  de  1988,  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; b) do § 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; e c) do § 4º do art. 12 da citada lei estadual,

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.

Assim, a ratificação é medida com a qual o Estado, por meio de sua representação

no Confaz, manifestou concordância. Além disso, a matéria tramitou em acordo com a

legislação  vigente.  Dessa  forma,  bem  como  considerando  suas  repercussões

positivas para as regiões atingidas pela estiagem, somos pela ratificação do Convênio

ICMS nº 2, de 2013.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela ratificação do Convênio nº 2, de 2013, por meio do

projeto de resolução a seguir apresentado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº.../2013

Ratifica  o  Convênio  nº  2/2013,  celebrado  pelo  Conselho  Nacional  de  Política

Fazendária -  Confaz - , em 20 de fevereiro de 2013.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art.  1º  -   Fica  ratificado o Convênio  ICMS nº  2/2013,  celebrado pelo  Conselho

Nacional de Política Fazendária -  Confaz - , em 20 de fevereiro de 2013, que altera o

Convênio ICMS nº 54, de 2012.

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

Sala das Comissões, 11 de junho de 2013.

Zé Maia, Presidente - Romel Anízio, relator - Adalclever Lopes - João Vítor Xavier -

Leonídio Bouças.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.964/2013

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 Associação Cidadãos do Bem, com sede no

Município de Santa Luzia.

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 3.964/2013 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Cidadãos do Bem, com sede no Município de Santa Luzia, pessoa jurídica de direito

privado, sem fins lucrativos, que tem como escopo a prestação de assistência social.

Na consecução desse propósito, a instituição promove a cultura e a conservação do

patrimônio histórico e artístico, realiza atividades nas áreas de educação e saúde,

zela  pela  segurança  alimentar  e  nutricional  de  seus  assistidos,  orienta  sobre  a

preservação  do  meio  ambiente  e  o  desenvolvimento  sustentável  e  incetiva  o

voluntariado. Além disso, fomenta o desenvolvimento econômico, combate a pobreza

e experimenta novos modelos socioprodutivos e sistemas alternativos de produção,

comércio, emprego e crédito.

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,

consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.964/2013, em turno

único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 11 de junho de 2013.
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Bosco, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.991/2013

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Neider  Moreira,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  tem  por

objetivo declarar de utilidade pública o Clube de Mães, com sede no Município de

Alvinópolis.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.991/2013 pretende declarar de utilidade pública o Clube de

Mães, com sede no Município de Alvinópolis, pessoa jurídica de direito privado, sem

fins lucrativos, que tem como escopo a valorização da mulher.

Na consecução desse propósito, a instituição desenvolve atividades voltadas para a

geração de renda e para a melhoria da qualidade de vida das famílias, incentiva a

formação pessoal  e profissional  das mulheres da comunidade,  especialmente das

adolescentes  em  situação  de  risco,  e  promove  ações  educativas  e  de

profissionalização de suas assistidas. Além disso, fomenta a produção local e sua

comercialização  e  realiza  cursos  de  capacitação  profissional  e  formação  de

lideranças.

Tendo em vista o relevante trabalho social desenvolvido pelo Clube de Mães em

defesa da cidadania  plena das mulheres de Alvinópolis,  consideramos meritória  a

iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.991/2013, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 11 de junho de 2013.

Bosco, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.004/2013
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Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Pompílio Canavez, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a entidade Obras Sociais Resgatando Vidas,

com sede no Município de São João del-Rei.

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 4.004/2013 pretende declarar de utilidade pública a entidade

Obras  Sociais  Resgatando  Vidas,  com  sede  no  Município  de  São  João  del-Rei,

pessoa  jurídica  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  que  tem  como  escopo  a

prestação de assistência social.

Na consecução desse propósito, a instituição combate a fome e a pobreza por meio

de ações como a distribuição de alimentos e o apoio na construção e reforma de

imóveis, zela pela proteção da família, da maternidade, da infância, da adolescência e

da velhice e ampara pessoas em situação de vulnerabilidade social e pessoal. Além

disso, acolhe dependentes químicos, apoia campanhas contra a violência e realiza

ações de convivência para idosos.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  social  desenvolvido  pela  entidade  Obras

Sociais Resgatando Vidas em prol das pessoas mais necessitadas de São João del-

Rei, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.004/2013, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 11 de junho de 2013.

Bosco, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.011/2013

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
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De autoria do  Deputado Sebastião Costa,  o projeto  de lei  em epígrafe tem por

objetivo  declarar  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  Bom  Jardim  de

Tronqueiras -  ACBJT - , com sede no Município de Peçanha.

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 4.011/2013 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária  Bom Jardim de Tronqueiras  -   ACBJT -  ,  com sede no Município de

Peçanha,  pessoa  jurídica  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  que  tem  como

escopo o aprimoramento das condições sociais e econômicas dessa comunidade.

Na consecução desse propósito, a instituição congrega pessoas e angaria recursos

para  o  desenvolvimento  de  programas  sociais,  incentiva  o  desenvolvimento  da

agricultura e a melhoria do nível de vida e de bem-estar da região, apoia iniciativas

que beneficiem seus assistidos, fomenta o intercâmbio entre as populações urbana e

rural e zela pela preservação das condições do meio ambiente, da fauna e da flora.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  social  desenvolvido  pela  Associação

Comunitária  Bom Jardim  de Tronqueiras  em prol  do pleno exercício da cidadania

pelos moradores dessa localidade, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar

o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.011/2013, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 11 de junho de 2013.

Bosco, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 276/2011

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Relatório

De autoria do Deputado Paulo Guedes, a proposição em epígrafe objetiva alterar a

Lei nº 14.309, de 19 de junho de 2002, que dispõe sobre as políticas florestal e de
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proteção à biodiversidade no Estado.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  19/2/2011,  foi  a  matéria  distribuída  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento

Sustentável e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Em sua análise preliminar,

a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade da matéria na forma do Substitutivo nº 1, que propôs.

Em  cumprimento  do  disposto  no  art.  173,  §  2º,  do  Regimento  Interno,  foram

anexados  à  proposição,  por  tratarem  de  tema  semelhante,  o  Projeto  de  Lei  nº

1.648/2012,  de  autoria  do  Deputado  Leonardo  Moreira,  o  Projeto  de  Lei  nº

3.577/2012,  de  autoria  dos  Deputados  Antônio  Carlos  Arantes,  Romel  Anízio  e

Fabiano Tolentino, e o Projeto de Lei nº 3.915/2013, de autoria do Governador do

Estado.

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

Em 25 de maio de 2012, a União trouxe ao ordenamento jurídico a Lei Federal nº

12.651, que trata da proteção da vegetação nativa e dá outras providências. Essa lei

substituiu o Código Florestal (Lei Federal nº 4.771, de 1965), caracterizando-se como

um novo pacto na busca do desenvolvimento sustentável por meio da conciliação

entre ocupação do solo e conservação do meio ambiente e dos recursos naturais. No

plano federal, na tramitação do respectivo projeto de lei, realizou-se uma discussão

ampla, de grande repercussão na mídia nacional, que envolveu setores produtivos,

sociedade civil e especialistas.

Esta Casa, por sua vez, participou da discussão nacional por meio da realização de

debates e audiências públicas, ainda na legislatura anterior, o que culminou no envio

aos relatores, em três ocasiões diversas, de documentos com contribuições objetivas

para a construção do texto federal. Vale comentar que parte significativa dos novos

conceitos adotados pela regra geral da União são egressos da Lei Florestal mineira

ou das sugestões apresentadas, como o conceito de áreas rurais consolidadas,  a

exigência de recomposição também de áreas de preservação permanente - APPs -, a

flexibilização  de  regras  condicionada  à  qualidade  do  Zoneamento  Ecológico
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Econômico  - ZEE  -  dos  Estados,  a  admissão  de  sistemas  agroflorestais  ou  a

utilização de espécies florestais de interesse econômico na recomposição de áreas

com  restrição  de  uso,  facilitando  o  financiamento  do  processo, a  delimitação  e

proteção legal das APPs de veredas, bem como o pagamento por serviços ambientais

referentes à proteção da vegetação nativa, entre diversos outros temas.

Com a entrada em vigor  da Lei Federal  nº  12.651,  de 2012, cabe aos Estados

adequarem a ela a sua legislação ambiental. Em temas de competência legislativa

concorrente, como a proteção do meio ambiente, as leis estaduais devem estar em

sintonia com as normas gerais da União, adequando-se, porém, às especificidades

de cada ente federado. Como a proteção do meio ambiente é matéria de competência

comum a todos os entes federados (União, Estados e Municípios), incumbe também

ao Estado assentar as bases legais que regulamentem a execução de suas políticas

públicas ambientais.

No período  entre  a  entrada  em  vigor  da  lei  federal  e  a  futura  alteração  da  lei

estadual,  temos  percebido  a  existência  de  considerável  insegurança  jurídica,

principalmente  por  parte  de  setores  produtivos  e  do  próprio  poder  público

encarregado da aplicação das normas.

De fato,  constatam-se pontos  conflitantes  entre  a  nova lei  federal  e  a  atual  lei

estadual que regulamenta a matéria (Lei nº 14.309, que dispõe sobre as políticas

florestal e de proteção da biodiversidade no Estado). A falta de adequação normativa

do texto estadual à lei federal superveniente traz sensíveis desafios para a sociedade,

para o Poder Executivo e para o Poder Judiciário na interpretação dos ditames legais

a serem seguidos.

Os pontos  de  maior  insegurança jurídica  dizem  respeito  à alocação de reserva

legal, à delimitação de APPs e ao reconhecimento de áreas de uso consolidado, tanto

para empreendedores quanto para o órgão ambiental,  principalmente no tocante à

emissão de atos autorizativos e ações de fiscalização ambiental.

A partir  de uma intensa discussão interna entre a Secretaria de Estado de Meio

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável  -  Semad -  e a Secretaria  de Estado de

Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento  -  Seapa  -,  o  governo  de  Minas  Gerais

encaminhou à Assembleia Legislativa o Projeto de Lei nº 3.915/2013, o qual dispõe
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sobre as políticas florestal e de proteção à biodiversidade no Estado, propondo-se

substituir a Lei nº 14.309, de 2002, de mesma ementa. Esse projeto foi anexado ao

Projeto de Lei nº 276/2011, que é objeto deste parecer.

Entendemos ser necessário tomar o Projeto de Lei nº 3.915/2013 como base para a

discussão da revisão da lei mineira. Durante a permanência do projeto de lei nesta

Comissão,  a  relatoria  se  valeu  de  consulta  ampla  aos  setores  da  sociedade

interessados na matéria.  Considerada a complexidade e densidade da norma em

discussão,  foram  estabelecidos  prazos  para  a  apresentação  de  sugestões  e

realizados encontros técnicos da Semad e  da Seapa, em que se travou profundo

debate sobre a proteção da biodiversidade e a política florestal, com observação e

pleno respeito às sugestões encaminhadas. Podemos afirmar que número expressivo

de contribuições foram acatadas total ou parcialmente por este relator.

Contribuíram com sugestões as seguintes entidades: Frente Mineira pela Proteção

da Biodiversidade; Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais -

Faemg -; Federação dos Trabalhadores da Agricultura do Estado de Minas Gerais  -

Fetaemg -; Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais  - Fiemg -; Cemig;

Associação Mineira de Silvicultura  - AMS  -;  Centro de Tecnologias Alternativas da

Zona da Mata - CTA-ZM -; Instituto de Defesa do Produtor Rural  - Idep -; Ministério

Público do Estado de Minas Gerais - MPE.

Dessa forma, propomos o Substitutivo nº 2 ao Projeto de Lei nº 276/2011, valendo-

nos do texto encaminhado pelo Poder Executivo incrementado por várias alterações

propostas pelas entidades da sociedade civil,  pelos órgãos de governo e por esta

Comissão, que, na revisão detalhada do texto, pôde contribuir pra o aprimoramento

não  só  da  forma,  mas  também  de  matérias  afetas  ao  conteúdo  do  texto  legal.

Destacam-se entre os aprimoramentos incorporados ao Substitutivo nº 2: extensão do

tratamento conferido à propriedade ou posse da agricultura familiar para as pequenas

propriedades  rurais,  desde  que  o  produtor  tenha  sua  renda  predominantemente

obtida  no  imóvel;  regulação  dos  direitos  e  das  obrigações  dos  produtores  rurais

afetados pela criação de unidades de conservação de domínio público; previsão de

adequabilidade  das  medidas  de  recomposição  de  APPs  diante  da  capacidade

financeira dos agricultores familiares; destinação de reservas legais incorporadas pelo
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tecido urbano para criação de áreas verdes; regulamentação da criação de estradas-

parque;  previsão de elaboração do Plano Estadual  de  Proteção à Biodiversidade;

melhoria dos critérios de demarcação de APPs de veredas a partir do limite de solo

hidromórfico;  inclusão  de  regra  para  compensação  de  reserva  legal  em  outros

Estados  e  em  Minas  Gerais;  inclusão  de  regra  de  recategorização  de  Área  de

Proteção Especial - APE - para proteção de mananciais dedicados ao abastecimento

público de água; confirmação de 50% do valor das multas referentes à aplicação da

lei para o Bolsa Verde.

Encontra-se, ainda, em tramitação nesta Casa o Projeto de Lei nº 3.219/2012, que

altera a Lei nº 14.309, de 2002, no que se refere aos critérios de reposição florestal.

Esse projeto é de autoria do Deputado Fabiano Tolentino e não se encontra anexado

ao  Projeto  de  Lei  nº  276/2011,  ora  em  análise.  A  pedido  do  ilustre  Deputado

analisamos o conteúdo do projeto de sua autoria e constatamos que a matéria é

pertinente e conta com o apoio desta Comissão. Adequamos, portanto, o Substitutivo

nº 2 de forma a incorporar neste o objeto daquele projeto de lei.

Cientes de que este parecer não conclui, mas antes, abre o debate em torno das

políticas de proteção à biodiversidade e florestal do Estado, o que queremos dizer é

que  não  abriremos  mão  de  realizar  uma ampla  discussão  sobre  a  matéria  nem

abdicaremos de promover os ajustes que se fizerem necessários, a partir do diálogo

que se seguirá no seio das demais Comissões e nos necessários retornos do projeto

de lei à Comissão de Meio Ambiente .

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 276/2011, no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 2, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 2

Dispõe sobre as políticas florestal e de proteção à biodiversidade no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - As políticas florestal e de proteção à biodiversidade no Estado obedecerão

ao disposto nesta lei.
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Parágrafo único - As políticas florestal e de proteção à biodiversidade no Estado

compreendem as ações empreendidas pelo poder público para o uso sustentável dos

recursos  naturais  e  para  a  conservação  do  meio  ambiente  ecologicamente

equilibrado,  essencial  à  sadia  qualidade  de  vida,  nos  termos  do  art.  214  da

Constituição do Estado.

Art. 2º - Para os efeitos desta lei, entende-se por:

I  -  área  rural  consolidada  a  área  de  imóvel  rural  com  ocupação  antrópica

preexistente  a  22  de  julho  de  2008,  com  edificações,  benfeitorias  ou  atividades

agrossilvipastoris, admitida, neste último caso, a adoção do regime de pousio;

II  -  pousio  a  prática de interrupção temporária  de  atividades ou usos  agrícolas,

pecuários ou silviculturais, por no máximo cinco anos, para possibilitar a recuperação

da capacidade de uso ou da estrutura física do solo, que será comprovada por laudo

técnico  de  profissional  habilitado,  acompanhado  da  anotação de responsabilidade

técnica;

III - ocupação antrópica consolidada em área urbana o uso alternativo do solo em

Área de Preservação Permanente - APP -,  definido no plano diretor ou projeto de

expansão aprovado pelo Município e estabelecido até 22 de julho de 2008, por meio

de ocupação da área com edificações, benfeitorias ou parcelamento do solo;

IV - pequena propriedade ou posse rural familiar aquela explorada por agricultor

familiar  ou  empreendedor  familiar  rural  que atenda ao disposto  no  art.  3º  da  Lei

Federal nº 11.326, de 24 de julho de 2006, ou aquela com menos de quatro módulos

fiscais  em  que  o  proprietário  ou  posseiro  rural  tenha  renda  familiar

predominantemente  originada  de  atividades  econômicas  vinculadas  ao  próprio

estabelecimento ou empreendimento;

V - povos e comunidades tradicionais os grupos culturalmente diferenciados e que

se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que

ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução

cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações

e práticas geradas e transmitidas pela tradição;

VI  -  uso  alternativo  do  solo  a  substituição  de  vegetação  nativa  e  formações

sucessoras naturais por outras coberturas do solo, como atividades agrossilvipastoris,
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industriais,  de  geração  e  transmissão  de  energia,  de  mineração  e  de  transporte,

assentamentos urbanos ou outras formas de ocupação humana;

VII - manejo sustentável a administração da vegetação natural para a obtenção de

benefícios  econômicos,  sociais  e  ambientais,  respeitando-se  os  mecanismos  de

sustentação  do  ecossistema objeto  do  manejo  e  considerando-se,  cumulativa  ou

alternativamente, a utilização de múltiplas espécies madeireiras ou não, de múltiplos

produtos e subprodutos da flora, bem como a utilização de outros bens e serviços;

VIII  -  áreas  úmidas  os  pantanais  e  as  superfícies  terrestres  cobertas  de  forma

periódica  por  águas,  cobertas  originalmente  por  florestas  ou  outras  formas  de

vegetação adaptadas à inundação;

IX  -  picada  a  abertura,  conforme  especificado  em  regulamento,  utilizada  como

acesso que permita caminhar ou adentrar em local onde a vegetação impeça a livre

circulação de pessoas portando ferramentas ou instrumentos de pequeno porte;

X -  sistema agroflorestal o  sistema de uso e ocupação do solo em que plantas

lenhosas perenes são manejadas em associação com plantas herbáceas, arbustivas,

arbóreas, culturas agrícolas e forrageiras em uma mesma unidade de manejo, de

acordo  com  arranjo  espacial  e  temporal,  com  alta  diversidade  de  espécies  e

interações entre esses componentes;

XI - produção de base agroecológica aquela que busca otimizar a integração entre

capacidade produtiva, uso e conservação da biodiversidade e dos demais recursos

naturais, equilíbrio ecológico, eficiência econômica e justiça social, abrangida ou não

pelos  mecanismos  de  controle  de  que  trata  a  Lei  Federal  nº  10.831,  de  23  de

dezembro de 2003, e sua regulamentação;

XII - extrativismo o sistema de exploração baseado na coleta e extração, de modo

sustentável, de recursos naturais renováveis;

XIII  -  sociobiodiversidade  a  relação  entre  bens  e  serviços  gerados  a  partir  de

recursos naturais, englobando produtos, saberes, hábitos e tradições próprias de um

determinado lugar ou território e de seus habitantes;

XIV - preservação o conjunto de métodos, procedimentos e políticas que visam à

proteção a longo prazo das espécies, hábitats e ecossistemas, além da manutenção

dos processos ecológicos, prevenindo a simplificação dos sistemas naturais;
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XV - recuperação a restituição de um ecossistema ou de uma população silvestre

degradada a uma condição não degradada, que pode ser diferente de sua condição

original;

XVI - restauração a restituição de um ecossistema ou de uma população silvestre

degradada o mais próximo possível da sua condição original;

XVII - corredores ecológicos as porções de ecossistemas naturais ou seminaturais,

ligando  as  unidades  de  conservação  ou  outras  áreas  de  vegetação  nativa,  que

possibilitam entre si o fluxo de genes e o movimento da biota, facilitando a dispersão

de espécies e a recolonização de áreas degradadas, bem como a manutenção de

populações que demandam, para sua sobrevivência, áreas com extensão maior do

que os remanescentes individuais;

XVIII  -  vereda  o  espaço  brejoso  ou  encharcado,  que  contém  nascentes  ou

cabeceiras  de  cursos  d'água,  onde  há  ocorrência  de  solos  hidromórficos,

caracterizado usualmente por  renques de buritis  do brejo -  “Mauritia  flexuosa”  -  e

outras formas de vegetação típica;

XIX - nascente o afloramento natural do lençol freático, que apresenta perenidade e

dá início a um curso d’água;

XX - olho d’água o afloramento natural do lençol freático, mesmo que intermitente;

XXI - leito regular a calha por onde correm regularmente as águas do curso d’água

durante o ano;

XXII - curso d’água o corpo de água lótico, que pode ser:

a)  perene,  quando apresentar  naturalmente  escoamento  superficial  ao  longo  de

todo o ano;

b)  intermitente,  quando não apresentar  naturalmente  escoamento  superficial  por

períodos do ano;

c) efêmero, quando possuir escoamento superficial durante ou imediatamente após

períodos de precipitação;

XXIII  -  aceiros  as  faixas  onde  a  continuidade  da  vegetação  é  interrompida  ou

modificada  com  a  finalidade  de  dificultar  a  propagação  do  fogo  e  facilitar  o  seu

combate, com largura variada de acordo com o tipo de material combustível, com a

localização em relação à configuração do terreno e com as condições meteorológicas
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esperadas na época de ocorrência de incêndios;

XXIV  -  conservação  o  manejo  do  uso  humano  da  natureza,  compreendendo  a

preservação, a manutenção, a utilização sustentável, a restauração e a recuperação

do  ambiente  natural,  para  que  possa  produzir  o  maior  benefício,  em  bases

sustentáveis,  às  atuais  gerações,  mantendo  seu  potencial  de  satisfazer  as

necessidades e aspirações das gerações futuras e garantindo a sobrevivência dos

seres vivos em geral;

XXV -  biodiversidade  a  variabilidade de organismos  vivos  de  todas  as  origens,

compreendendo,  entre  outros,  os  ecossistemas  terrestres,  marinhos  e  outros

ecossistemas aquáticos e os complexos ecológicos de que fazem parte, bem como a

diversidade dentro de espécies, entre espécies e de ecossistemas;

XXVI - recurso natural a atmosfera, as águas interiores, superficiais e subterrâneas,

o solo, o subsolo, os elementos da biosfera, a fauna e a flora;

XXVII  -  proteção  integral  a  manutenção  dos  ecossistemas  livres  de  alterações

causadas por interferência humana, admitido apenas o uso indireto dos seus atributos

naturais;

XXVIII - uso indireto aquele que não envolve consumo, coleta, dano ou destruição

dos recursos naturais;

XXIX - uso direto aquele que envolve coleta e uso, comercial ou não, dos recursos

naturais;

XXX  -  uso  sustentável  a  exploração  do  ambiente  de  maneira  a  garantir  a

perenidade  dos  recursos  ambientais  renováveis  e  dos  processos  ecológicos,

mantendo a biodiversidade e os demais atributos ecológicos, de forma socialmente

justa e economicamente viável.

Art. 3° - Para os fins desta lei, considera-se:

I - de utilidade pública:

a) as atividades de segurança nacional e proteção sanitária;

b) as obras de infraestrutura destinadas às concessões e aos serviços públicos de

transporte,  sistema viário,  inclusive  aquele  necessário  aos parcelamentos  de  solo

urbano  aprovados  pelos  municípios,  saneamento,  gestão  de  resíduos,  energia,

telecomunicações, radiodifusão, instalações necessárias à realização de competições
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esportivas  estaduais,  nacionais  ou  internacionais,  bem  como  mineração,  exceto,

neste último caso, a extração de areia, argila, saibro e cascalho;

c) as atividades e as obras de defesa civil;

d)  as  seguintes  atividades,  que  comprovadamente  proporcionem  melhorias  na

proteção das funções ambientais em APPs:

1) desassoreamento de cursos d’água e de barramentos com vistas à minimização

de eventos críticos hidrológicos adversos;

2) implantação de aceiros;

3) outras atividades, na forma do regulamento desta lei;

e)  outras  atividades  similares  devidamente  caracterizadas  e  motivadas  em

procedimento administrativo próprio, quando inexistir alternativa técnica e locacional

ao empreendimento proposto, definidas em ato do Chefe do Poder Executivo Federal

ou Estadual;

II - de interesse social:

a) as atividades imprescindíveis à proteção da integridade da vegetação nativa, tais

como prevenção,  combate e controle do fogo, controle da erosão,  erradicação de

invasoras e proteção de plantios com espécies nativas;

b)  a  exploração  agroflorestal  sustentável  praticada  na  pequena  propriedade  ou

posse  rural  familiar  ou  por  povos  e  comunidades  tradicionais,  desde  que  não

descaracterize a cobertura vegetal existente e não prejudique a função ambiental da

área;

c) a implantação de infraestrutura pública destinada a esportes, lazer e atividades

educacionais  e  culturais  ao  ar  livre  em  áreas  urbanas  e  rurais  consolidadas,

observadas as condições estabelecidas nesta lei;

d)  a  regularização  fundiária  de  assentamentos  humanos  ocupados

predominantemente por população de baixa renda em áreas urbanas de ocupação

antrópica consolidadas,  observadas as condições estabelecidas na Lei  Federal  nº

11.977, de 7 de julho de 2009;

e) a implantação de instalações necessárias à captação e condução de água e de

efluentes tratados para projetos cujos recursos hídricos sejam partes integrantes e

essenciais da atividade;
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f)  as  atividades  de  pesquisa  e  extração  de  areia,  argila,  saibro  e  cascalho,

outorgadas pela autoridade competente;

g) a implantação da infraestrutura necessária à acumulação e à condução de água

para a atividade de agricultura irrigada, bem como para a regularização de vazão

para fins de perenização de curso d’água;

h)  outras  atividades  similares  devidamente  caracterizadas  e  motivadas  em

procedimento administrativo próprio, quando inexistir alternativa técnica e locacional à

atividade  proposta,  definidas  em  ato  do  Chefe  do  Poder  Executivo  Federal  ou

Estadual;

III - atividade eventual ou de baixo impacto ambiental:

a) a abertura de pequenas vias de acesso de pessoas e animais, suas pontes e

pontilhões;

b)  a implantação de instalações necessárias à captação e condução de água e

efluentes tratados, desde que comprovada a regularização do uso ou a intervenção

dos recursos hídricos;

c) a implantação de trilhas para o desenvolvimento do ecoturismo;

d) a construção de rampa de lançamento de barcos e pequeno ancoradouro;

e)  a  construção  de  moradia  de  agricultores  familiares,  remanescentes  de

comunidades quilombolas e outras populações extrativistas e tradicionais em áreas

rurais, onde o abastecimento de água se dê pelo esforço próprio dos moradores;

f) a construção e manutenção de cercas e aceiros;

g) a pesquisa científica relativa a recursos ambientais, respeitados outros requisitos

previstos na legislação aplicável;

h) a coleta de produtos não madeireiros, como sementes, castanhas, serapilheira e

frutos,  para  fins  de  subsistência,  produção  de  mudas  e  recuperação  de  áreas

degradadas, respeitada a legislação específica de acesso a recursos genéticos;

i) o plantio de espécies nativas produtoras de frutos, sementes, castanhas e outros

produtos vegetais, desde que não implique supressão da vegetação existente nem

prejudique a função ambiental da área;

j) a exploração agroflorestal e manejo sustentável, comunitário e familiar, incluindo a

extração de produtos florestais não madeireiros, desde que não descaracterizem a
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cobertura vegetal nativa existente nem prejudiquem a função ambiental da área;

k) a abertura de picada para fins de reconhecimento e levantamentos técnicos e ou

científicos;

l) a realização de atividade de desassoreamento e manutenção em barramentos,

desde  que  comprovada  a  regularização  do  uso  ou  a  intervenção  dos  recursos

hídricos;

m) outra ação ou atividade similar reconhecida como eventual e de baixo impacto

ambiental em ato do Conselho Nacional do Meio Ambiente ou do Conselho Estadual

de Política Ambiental - Copam.

Art.  4º  -  As  ações  das  políticas  florestal  e  de  proteção  à  biodiversidade  serão

desenvolvidas de acordo com:

I - a Política Estadual de Meio Ambiente;

II - a Política Estadual de Recursos Hídricos;

III - a Política Estadual de Desenvolvimento Agrícola;

IV - a Política Estadual de Mudanças Climáticas;

V - a Política Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável;

VI  -  as  politicas  públicas  relativas  à  agricultura  familiar  e  às  comunidades

tradicionais.

Art. 5º - As políticas florestal e de proteção à biodiversidade têm por objetivos:

I  -  assegurar  a  proteção  e  a  conservação  das  florestas  e  demais  formas  de

vegetação nativa;

II  -  garantir  a  integridade  da  fauna,  em  especial  a  migratória,  e  das  espécies

vegetais  e  animais  endêmicas,  raras  ou  ameaçadas  de  extinção,  assegurando  a

manutenção e conservação dos ecossistemas a que pertencem;

III  -  disciplinar o uso alternativo do solo e controlar a exploração, a utilização, o

transporte e o consumo de produtos e subprodutos da flora nativa;

IV - controlar a origem, o transporte e o consumo de carvão vegetal e de outros

subprodutos florestais especificados em regulamento, com finalidade energética;

V  -  prevenir  alterações  das  características  e  dos  atributos  dos  ecossistemas

nativos;

VI - promover a recuperação de áreas degradadas;
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VII - proteger a flora e a fauna silvestre;

VIII - desenvolver ações com a finalidade de suprir a demanda de produtos da flora

susceptíveis de exploração e uso;

IX - estimular programas de educação ambiental e de turismo ecológico;

X -  promover a compatibilização das ações de política florestal e de proteção à

biodiversidade  com  as  ações  das  demais  políticas  relacionadas  com os  recursos

naturais;

XI - promover a estruturação das cadeias produtivas relacionadas ao extrativismo,

ao manejo florestal e à sociobiodiversidade;

XII - desenvolver estratégias que efetivem a conservação da biodiversidade, entre

elas,  o  pagamento  de  serviços  ambientais  e  o  fomento  à  utilização  de  sistemas

agroflorestais;

XIII - promover a utilização de sistemas de produção e proteção florestal e demais

formas de vegetação que possibilitem a conservação da biodiversidade e a inclusão

social;

XIV - estimular o desenvolvimento de pesquisa que potencialize a conservação da

biodiversidade e o desenvolvimento sustentável;

XV - reconhecer a importância da função estratégica da atividade agropecuária e do

papel  das  florestas  e  demais  formas  de  vegetação  nativa  e  da  fauna  na

sustentabilidade,  no crescimento econômico, na melhoria da qualidade de vida da

população brasileira e na presença do País nos mercados nacional e internacional de

alimentos e bioenergia;

XVI - promover a conexão entre remanescentes de vegetação e a recuperação de

áreas degradadas, visando à formação de corredores ecológicos;

XVII - promover a conservação dos ecossistemas aquáticos.

Art. 6º - As florestas e as demais formas de vegetação nativa existentes no Estado,

reconhecidas como de utilidade ao meio ambiente e às terras que revestem, e os

ecossistemas  por  elas  integrados  são  considerados  bens  de  interesse  comum,

respeitados  o  direito  de  propriedade  e  a  função  social  da  propriedade,  com  as

limitações que a legislação em geral e esta lei em especial estabelecem.

Art. 7º - A utilização dos recursos vegetais naturais e as atividades que importem
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uso  alternativo  do  solo  serão  conduzidas  de  forma  a  minimizar  os  impactos

ambientais  delas  decorrentes  e  a  melhorar  a  qualidade  de  vida,  observadas  as

seguintes diretrizes:

I - proteção e conservação da biodiversidade;

II - proteção e conservação das águas;

III - proteção e conservação dos solos;

IV - preservação e conservação do patrimônio genético;

V  -  compatibilização  entre  o  desenvolvimento  socioeconômico  e  o  equilíbrio

ambiental.

Art. 8° - Compete ao Estado a elaboração e a implementação do Plano Estadual de

Proteção à Biodiversidade que tratará da caracterização da biodiversidade no Estado

e proporá diretrizes para sua proteção e conservação.

Art.  9°-  O  Estado  é  responsável  pela  formulação,  pela  implementação  e  pela

execução das políticas públicas de florestas plantadas com finalidade econômica e

pelas  ações  de  estímulo  e  desenvolvimento  do  mercado  de  produtos  florestais

cultivados e do extrativismo.

Art. 10 - O poder público criará mecanismos de fomento para:

I - a produção florestal e extrativista com vistas:

a) ao suprimento e ao consumo sustentável de produtos e subprodutos da flora

para uso industrial, artesanal, comercial, doméstico e social;

b) à conservação do solo e à regeneração, à recomposição e à recuperação de

áreas degradadas ou em processo de desertificação;

c) à proteção e à recuperação das APPs;

d) à educação e à inovação tecnológica, visando à utilização de espécies da flora;

e) à transferência e à difusão de tecnologia e de métodos de gerenciamento;

f) à implantação de florestas plantadas com finalidade econômica;

g) à inclusão do componente florestal nas propriedades rurais do Estado;

h) à inclusão dos produtores rurais nas cadeias produtivas florestais;

i) à ampliação da oferta de produtos e subprodutos florestais plantados;

II - as pesquisas direcionadas para:

a) preservação, conservação e recuperação de ecossistemas;
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b) criação, implantação, manutenção e manejo das unidades de conservação;

c) manejo e uso sustentável dos recursos naturais;

d)  desenvolvimento  tecnológico,  visando  à  utilização  de  espécies  nativas  ou

exóticas;

III - a educação ambiental para a proteção da biodiversidade;

IV - o turismo ecológico e o ecoturismo;

V - a conservação da fauna e biodiversidade.

Art. 11 - O poder público promoverá o monitoramento dos ecossistemas terrestres e

aquáticos,  implantando  e  mantendo  a  infraestrutura  adequada,  com  vistas  à  sua

proteção.

CAPÍTULO II

DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE

Art. 12 - Considera-se APP a área protegida, coberta ou não por vegetação nativa,

com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade

geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e

assegurar o bem-estar das populações humanas.

Art. 13 - Para os efeitos desta lei, em zonas rurais ou urbanas, são APPs:

I - as faixas marginais de curso d’água natural perene e intermitente, excluídos os

efêmeros, medidas a partir da borda da calha do leito regular, em largura mínima de:

a) 30m (trinta metros), para os cursos d’água de menos de 10m (dez metros) de

largura;

b)  50m (cinquenta metros),  para os  cursos d’água de 10m (dez metros)  a 50m

(cinquenta metros) de largura;

c) 100m (cem metros), para os cursos d’água de 50m (cinquenta metros) a 200m

(duzentos metros) de largura;

d) 200m (duzentos metros), para os cursos d’água de 200m (duzentos metros) a

600m (seiscentos metros) de largura;

e) 500m (quinhentos metros), para os cursos d’água de mais de 600m (seiscentos

metros);

II - as áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais, em faixa de proteção, com

largura mínima de:
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a) 30m (trinta metros), em zonas urbanas;

b) 50m (cinquenta metros), em zonas rurais cujo corpo d’água seja inferior a 20ha

(vinte hectares) de superfície;

c)  100m (cem metros),  em zonas rurais cujo corpo d’água seja superior  a 20ha

(vinte hectares) de superfície;

III  -  as  áreas  no  entorno  dos  reservatórios  d’água  artificiais,  decorrentes  de

barramento ou represamento de cursos d’água naturais, na faixa de proteção definida

na licença ambiental do empreendimento;

IV - as áreas no entorno das nascentes e dos olhos d’água perenes, no raio mínimo

de 50m (cinquenta metros);

V - as encostas ou partes destas com declividade superior a 45° (quarenta e cinco

graus), equivalente a 100% (cem por cento), na linha de maior declive;

VI - as bordas dos tabuleiros ou chapadas, até a linha de ruptura do relevo, em

faixa não inferior a 100m (cem metros) em projeções horizontais;

VII - no topo de morros, montes, montanhas e serras, com altura mínima de 100m

(cem  metros)  e  inclinação  média  maior  que  25°  (vinte  e  cinco  graus),  as  áreas

delimitadas a partir  da curva de nível correspondente a 2/3 (dois terços) da altura

mínima da elevação em relação à base, sendo esta definida pelo plano horizontal

determinado por planície ou espelho d’água adjacente ou, nos relevos ondulados,

pela cota do ponto de sela mais próximo da elevação;

VIII - as áreas em altitude superior a 1.800m (mil e oitocentos metros);

IX - em veredas, a faixa marginal, em projeção horizontal, com largura mínima de

50m (cinquenta metros), a partir do término da área de solo hidromórfico.

§  1º  -  Para  os  fins  desta  lei,  entende-se  como  relevo  ondulado  a  expressão

geomorfológica  usada  para  designar  área  caracterizada  por  movimentações  do

terreno  que  geram  depressões,  cuja  intensidade  permite  sua  classificação  como

relevo suave ondulado, ondulado, fortemente ondulado e montanhoso.

§ 2º - Não são consideradas APPs as áreas localizadas no entorno de reservatórios

artificiais  de  água  que  não  decorram  de  barramento  ou  represamento  de  cursos

d’água naturais.

§ 3º -  No entorno dos reservatórios artificiais,  situados em áreas rurais com até
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20ha (vinte hectares) de superfície,  a APP terá, no mínimo, 15m (quinze metros),

medidos a partir  da cota máxima de operação, observada a faixa máxima de 50m

(cinquenta metros).

§ 4º - No entorno dos reservatórios artificiais situados em áreas urbanas, a APP

será de 15m (quinze metros), salvo regulamentação de lei municipal.

§ 5º - Nas acumulações naturais ou artificiais de água com superfície inferior a 1ha

(um hectare), fica dispensada a reserva da faixa de proteção prevista nos incisos II e

III  do  “caput”,  vedada  nova  supressão  de  áreas  de  vegetação  nativa,  salvo

autorização  pelo  órgão  ambiental  competente  integrante  do  Sistema  Nacional  do

Meio Ambiente - Sisnama.

Art. 14 - São, ainda, APPs, quando declaradas de interesse social por ato do Chefe

do Poder Executivo, as áreas cobertas com florestas ou outras formas de vegetação

destinadas a uma ou mais das seguintes finalidades:

I - conter a erosão do solo e mitigar riscos de enchentes e deslizamentos de terra e

de rocha;

II - proteger as veredas;

III - proteger várzeas;

IV - abrigar exemplares da fauna ou da flora ameaçados de extinção ou endêmicos;

V - proteger sítios de excepcional beleza ou de valor científico, cultural ou histórico;

VI - formar faixas de proteção ao longo de rodovias e ferrovias;

VII - assegurar condições de bem-estar público;

VIII - auxiliar a defesa do território nacional, a critério das autoridades militares;

IX - proteger áreas úmidas.

Art. 15 - A vegetação situada em APP deverá ser mantida pelo proprietário da área,

possuidor ou ocupante a qualquer título, pessoa física ou jurídica, de direito público

ou privado.

§ 1° - Tendo ocorrido supressão de vegetação situada em APP, o proprietário da

área, possuidor ou ocupante a qualquer título é obrigado a promover a recomposição

da vegetação, ressalvados os usos autorizados previstos nesta lei.

§ 2° - A obrigação prevista no § 1° tem natureza real e é transmitida ao sucessor no

caso de transferência de domínio ou da posse do imóvel rural.
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§ 3° - No caso de supressão não autorizada de vegetação realizada após 22 de

julho  de  2008,  é  vedada  a  concessão  de  novas  autorizações  de  supressão  de

vegetação enquanto não cumprida a obrigação prevista no § 1°.

Art.  16  -  A  intervenção  em  APP  poderá  ser  autorizada  pelo  órgão  ambiental

competente em casos de utilidade pública, interesse social ou atividades eventuais ou

de  baixo  impacto,  desde  que  devidamente  caracterizados  e  motivados  em

procedimento administrativo próprio.

§ 1º - É dispensada a autorização do órgão ambiental competente para a execução,

em APP, em caráter de urgência, de atividades de segurança nacional e obras de

interesse da defesa civil destinadas à prevenção e mitigação de acidentes.

§ 2º - A supressão da vegetação nativa em APP protetora de nascente somente

poderá ser autorizada em caso de utilidade pública.

§  3º  -  É  vedada intervenção  em  APP protetora  de  vereda,  salvo  em  casos  de

utilidade pública, dessedentação de animais ou consumo humano.

§ 4º - Não haverá direito à regularização de futuras intervenções ou supressões de

vegetação nativa, além das previstas nesta lei.

Art.  17 - É admitido, para a pequena propriedade ou posse rural familiar  e para

povos e comunidades tradicionais, o plantio de culturas temporárias e sazonais de

vazante de ciclo curto na faixa de terra que fica exposta no período de vazante dos

rios ou lagos, desde que:

I - não implique a supressão de novas áreas de vegetação nativa;

II - seja conservada a qualidade da água e do solo;

III - seja protegida a fauna silvestre.

Art. 18 - Nos imóveis rurais com até quinze módulos fiscais inscritos no Cadastro

Ambiental Rural - CAR -, a que se refere o art. 29 da Lei Federal nº 12.651, de 25 de

maio de 2012, são admitidas, nas áreas de que tratam os incisos I e II do “caput” do

art. 13, a prática da aquicultura em tanque escavado ou tanque-rede e a existência de

infraestrutura física diretamente a ela associada, desde que:

I  - sejam adotadas práticas sustentáveis de manejo de solo e recursos hídricos,

garantindo  sua  qualidade  e  quantidade,  de  acordo  com  norma  dos  Conselhos

Estaduais de Meio Ambiente e de Recursos Hídricos;
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II  -  sejam  observados  os  respectivos  planos  de  bacia  ou  planos  de  gestão  de

recursos hídricos;

III  -  seja realizado licenciamento ou concedida autorização pelo órgão ambiental

competente, quando couber;

IV - não sejam geradas novas supressões de vegetação nativa.

Art.  19  -  Nas  APPs,  em  áreas  rurais  consolidadas  até  22  de  julho  de  2008,  é

autorizada,  exclusivamente,  a  continuidade  das  atividades  agrossilvipastoris,  de

ecoturismo e de turismo rural, sendo admitida, em área que não ofereça risco à vida

ou à integridade física das pessoas, a manutenção de residências, de infraestrutura e

do acesso relativos a essas atividades.

§ 1º - Nos casos de imóveis rurais que possuam áreas consolidadas em APPs ao

longo de cursos d’água naturais, independentemente da largura do curso d'água, será

obrigatória a recomposição das respectivas faixas marginais em:

I - 5m (cinco metros) contados da borda da calha do leito regular, para os imóveis

rurais com área de até um módulo fiscal;

II - 8m (oito metros) contados da borda da calha do leito regular, para os imóveis

rurais com área superior a um módulo fiscal e inferior a dois módulos fiscais;

III  -  15m (quinze  metros)  contados da borda da calha  do leito  regular,  para os

imóveis rurais com área superior a dois módulos fiscais e inferior a quatro módulos

fiscais.

§ 2º - Nos casos de imóveis rurais com área superior a quatro módulos fiscais que

possuam áreas  consolidadas em  APPs ao longo de cursos d’água naturais,  será

obrigatória a recomposição das respectivas faixas marginais:

I - em 20m (vinte metros), contados da borda da calha do leito regular, nos cursos

d’água com até 10m (dez metros) de largura, para imóveis com área superior a quatro

e inferior a dez módulos fiscais;

II - em extensão correspondente à metade da largura do curso d’água, observado o

mínimo de 30m (trinta metros) e o máximo de 100m (cem metros), contados da borda

da calha do leito regular, nos cursos d’água com mais de 10m (dez metros) de largura

ou para imóveis com área superior a dez módulos fiscais.

§ 3º - Nos casos de áreas rurais consolidadas em APPs no entorno de nascentes e
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olhos  d’água  perenes,  será  obrigatória  a  recomposição  do  raio  mínimo  de  15m

(quinze metros).

§ 4º - Para os imóveis rurais que possuam áreas consolidadas em APPs no entorno

de lagos e lagoas naturais, será obrigatória a recomposição de faixa marginal com

largura mínima de:

I - 5m (cinco metros), para imóveis rurais com área de até um módulo fiscal;

II - 8m (oito metros), para imóveis rurais com área superior a um módulo fiscal e

inferior a dois módulos fiscais;

III -  15m (quinze metros), para imóveis rurais com área superior a dois módulos

fiscais e inferior a quatro módulos fiscais;

IV - 30m (trinta metros), para imóveis rurais com área superior a quatro módulos

fiscais.

§  5º  -  Nos  casos  de áreas  rurais  consolidadas  em  veredas,  será  obrigatória  a

recomposição das faixas marginais,  em projeção horizontal, delimitadas a partir do

término da área de solo hidromórfico, de largura mínima de:

I - 30m (trinta metros), para imóveis rurais com área de até quatro módulos fiscais;

II - 50m (cinquenta metros), para imóveis rurais com área superior a quatro módulos

fiscais.

§ 6°- No caso de vereda ocupada por por agricultor familiar, nos termos do art. 3º da

Lei  Federal  nº  11.326, de 24 de julho de 2006,  fica garantida a continuidade das

atividades econômicas relacionadas com as cadeias da sociobiodiversidade na área

de  recomposição a  que se  refere  o  inciso  I  do  §  5º  deste  artigo  observadas  as

seguintes condições:

I - manutenção da função de corredor ecológico e de refúgio úmido exercida pela

vereda no bioma cerrado e nos ecossistemas associados;

II  -  proibição do uso do fogo e  da  criação de gado,  admitido  o  acesso para  a

dessedentação de animais.

§  7°  -  Nas  APPs  a  que  se  referem  os  incisos  I,  II,  III,  IV  e  IX  do  art.  13,  a

recomposição das áreas rurais consolidadas será realizada de forma compatível com

o uso da área rural consolidada, com sua importância para a manutenção da renda

familiar e a capacidade de investimento do proprietário ou possuidor rural.
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§ 8º - Para os fins do disposto nos §§ de 1° a 5°, será considerada a área detida

pelo imóvel rural em 22 de julho de 2008.

§  9°  -  A  recomposição  de  que  trata  este  artigo  poderá  ser  feita,  isolada  ou

conjuntamente, pelos seguintes métodos:

I - condução de regeneração natural de espécies nativas;

II - plantio de espécies nativas;

III - plantio de espécies nativas conjugado com a condução da regeneração natural

de espécies nativas;

IV - plantio de espécies lenhosas, perenes ou de ciclo longo, utilizando nativas de

ocorrência  regional  intercaladas  com  exóticas,  podendo  estas  ocupar  até  50%

(cinquenta por cento) do total da área a ser recomposta;

V - implantação de sistemas agroflorestais que mantenham a finalidade ambiental

da área, em até 50% (cinquenta por cento) da área total a ser recomposta, na forma

do regulamento.

§  10  -  Nos  casos  previstos  neste  artigo,  verificada  a  existência  de  risco  de

agravamento de processos erosivos ou de inundações nas APPs, o poder público,

mediante deliberação do Copam, determinará a adoção de medidas mitigadoras que

garantam a estabilidade das margens e a qualidade da água.

§ 11 - A partir da data da publicação desta lei e até o término do prazo de adesão ao

Programa de Regularização Ambiental - PRA -, nos termos do art. 59 da Lei Federal

n°  12.651,  de  25  de  maio  de  2012,  é  autorizada  a  continuidade  das  atividades

desenvolvidas nas áreas rurais consolidadas nos termos do “caput” deste artigo.

§ 12 - Nas situações previstas no “caput”, o proprietário ou possuidor rural deverá:

I - adotar boas práticas agronômicas de conservação do solo e da água indicadas

pelos órgãos de assistência técnica rural ou por profissional habilitado;

II - informar, no CAR, para fins de monitoramento, as atividades desenvolvidas nas

áreas consolidadas.

§ 13 - As APPs localizadas em imóveis inseridos em Unidades de Conservação de

Proteção Integral não são passíveis de ter áreas rurais consolidadas nos termos do

“caput” e dos §§ de 1º ao 12, ressalvado o que dispuser o Plano de Manejo elaborado

e aprovado de acordo com as orientações emitidas pelo órgão ambiental competente,
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nos  termos  que  dispuser  o  regulamento,  devendo  o  proprietário,  possuidor  ou

ocupante a qualquer título adotar as medidas indicadas.

§  14  -  Em  bacias  hidrográficas  consideradas  críticas,  conforme  previsto  em

legislação  específica,  o  Chefe  do  Poder  Executivo  poderá,  em  ato  próprio,

estabelecer metas e diretrizes de recuperação ou conservação da vegetação nativa

superiores  às  definidas  no  “caput”  e  nos  §§  de 1°  a  5°,  como projeto  prioritário,

ouvidos  o  Comitê  de  Bacia  Hidrográfica,  o  Copam  e  o  Conselho  Estadual  de

Recursos Hídricos - CERH.

§ 15 -  Nas  APPs  localizadas  em área urbana com Plano Diretor  ou  projeto  de

expansão  aprovados  pelo  Município,  será  respeitada  a  ocupação  em  área

consolidada, atendidas as recomendações técnicas do poder público.

§ 16 - A realização das atividades previstas no “caput” observará critérios técnicos

de conservação do solo e da água indicados no PRA, sendo vedada a conversão de

novas áreas para uso alternativo do solo.

Art. 20 - Aos proprietários e possuidores de imóveis rurais de até quatro módulos

fiscais  que  desenvolviam atividades  agrossilvipastoris  nas  áreas  consolidadas  em

APPs em 22 de julho de 2008, é garantido o direito  de que a recomposição, nos

termos desta lei, somadas todas as APPs do imóvel, não ultrapassará:

I - 10% (dez por cento) da área total do imóvel, para imóveis rurais com área inferior

a dois módulos fiscais;

II  -  20% (vinte por cento) da área total do imóvel, para imóveis rurais com área

superior a dois e inferior a quatro módulos fiscais.

Art. 21 - No caso de lotes de assentamentos de programa de reforma agrária, a

recomposição de áreas consolidadas em APPs atenderá as exigências estabelecidas

no art. 19 desta lei e observará o tamanho e a localização de cada lote.

Art. 22 - Nas áreas rurais consolidadas, nos locais de que tratam os incisos de V a

VIII do art. 13, será admitida a manutenção de atividades florestais, de culturas de

espécies lenhosas, perenes ou de ciclo longo e da infraestrutura física associada ao

desenvolvimento  de  atividades  agrossilvipastoris,  vedada  a  conversão  de  novas

áreas para uso alternativo do solo.

§ 1º - O pastoreio extensivo nos locais referidos no “caput” ficará restrito às áreas
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de  vegetação  campestre  de  ocorrência  natural  ou  já  convertidas  para  vegetação

campestre,  admitindo-se  o  consórcio  com  vegetação  lenhosa  perene  ou  de  ciclo

longo.

§ 2º - A manutenção das atividades e da infraestrutura de que tratam o “caput” e o §

1°  é  condicionada  à  adoção  de  práticas  conservacionistas  do  solo  e  da  água

indicadas pelos órgãos de assistência técnica rural ou profissional habilitado.

§ 3º - Admite-se a consolidação de outras atividades agrossilvipastoris, ressalvadas

as situações de risco de vida, nas APPs previstas no inciso VI do art. 13, nos imóveis

rurais de até quatro módulos fiscais,  no âmbito do PRA, a partir  de boas práticas

agronômicas e de conservação do solo e da água, mediante deliberação do Copam.

Art.  23  -  São  dispensadas  de  autorização  do  órgão  ambiental  a  execução  de

práticas de conservação do solo e a intervenção para recuperação de APPs por meio

do plantio de essências nativas regionais, de reintrodução de banco de sementes e

de transposição de solo, de acordo com as orientações técnicas.

Art. 24 - Na implantação de reservatório d’água artificial destinado à geração de

energia ou ao abastecimento público, é obrigatória a aquisição, desapropriação ou

instituição de servidão administrativa pelo empreendedor das APPs criadas em seu

entorno,  conforme estabelecido no licenciamento ambiental,  observando-se a faixa

mínima de 30m (trinta metros) e máxima de 100m (cem metros) em área rural, e a

faixa  mínima de 15m (quinze metros)  e  máxima de 30m  (trinta  metros)  em área

urbana.

Parágrafo único - Para os reservatórios de que trata o “caput” que foram registrados

ou que tiveram seus contratos de concessão ou autorização assinados antes de 24

de agosto de 2001, a faixa da APP será a distância entre o nível máximo operativo

normal e a cota máxima “maximorum”.

Art. 25 - Na implantação de reservatório d’água artificial de que trata o art. 24, o

empreendedor, no âmbito do licenciamento ambiental, elaborará Plano Ambiental de

Conservação  e  Uso  do  Entorno  do  Reservatório  Artificial,  em  conformidade  com

termo de referência expedido pelo órgão competente.

§  1º  -  O  Plano  Ambiental  de  Conservação  e  Uso  do  Entorno  de  Reservatório

Artificial deverá ser apresentado ao órgão ambiental e sua aprovação é condição para
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concessão  da  licença  de  operação  do  empreendimento,  não  constituindo  a  sua

ausência impedimento para a expedição da licença de instalação.

§ 2º - Para os empreendimentos em operação, o Plano Ambiental de Conservação

e  Uso  do  Entorno  de  Reservatório  Artificial  deverá  ser  apresentado  ao  órgão

ambiental e sua aprovação é condição para a revalidação da licença ambiental de

operação ou antes da emissão da licença ambiental corretiva.

§  3º  -  A aprovação  do  Plano  Ambiental  de  Conservação  e  Uso  do Entorno do

Reservatório Artificial será precedida da realização de consulta pública, sob pena de

nulidade do ato administrativo.

§  4º  -  O  Plano  Ambiental  de  Conservação  e  Uso  do  Entorno  do  Reservatório

Artificial poderá indicar áreas para implantação de polos turísticos e lazer no entorno

do reservatório artificial.

§  5º  -  No Plano Ambiental  de  Conservação e Uso do Entorno do Reservatório

Artificial, o uso do entorno do Reservatório Artificial não poderá exceder a 10% (dez

por cento) do total da APP.

§ 6º -  O percentual  de área previsto no § 5º  poderá ser  ocupado desde que a

ocupação  esteja  devidamente  licenciada  ou  autorizada  pelo  órgão  ambiental

competente, respeitada a legislação pertinente.

CAPÍTULO III

DAS ÁREAS DE RESERVA LEGAL

Art.  26  -  Considera-se  Reserva  Legal  a  área  localizada  no  interior  de  uma

propriedade  ou  posse  rural,  delimitada  nos  termos  desta  lei,  com  a  função  de

assegurar o uso econômico de modo sustentável  dos recursos naturais  do imóvel

rural,  auxiliar  a  conservação  e  a  reabilitação  dos  processos  ecológicos  e  da

biodiversidade, abrigar a fauna silvestre e proteger a flora nativa.

Art.  27  -  O proprietário  ou  possuidor  rural  manterá,  no  mínimo,  20% (vinte  por

cento) da área total do seu imóvel, com cobertura de vegetação nativa, a título de

Reserva Legal, sem prejuízo da aplicação das normas sobre as APPs, excetuados os

casos previstos nesta lei.

§ 1º - Em caso de parcelamento do imóvel rural, a qualquer título, inclusive para

assentamentos pelo Programa de Reforma Agrária,  será considerada, para fins do
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disposto no “caput”, a área do imóvel anterior ao parcelamento.

§ 2º - Não estão sujeitos à constituição de Reserva Legal:

I - os empreendimentos de abastecimento público de água, tratamento de esgoto,

disposição adequada de resíduos sólidos urbanos e aquicultura em tanque-rede;

II  -  as  áreas adquiridas,  desapropriadas e  objetos  de  servidão,  por  detentor  de

concessão, permissão ou autorização para exploração de potencial de energia, nas

quais  funcionem  empreendimentos  de  geração  de  energia  elétrica,  subestações,

linhas de transmissão e de distribuição de energia elétrica;

III  -  as  áreas utilizadas  para  implantação e  ampliação de obras  relacionadas  a

infraestrutura pública de transporte, educação e saúde.

Art. 28 - A Reserva Legal será conservada com cobertura de vegetação nativa pelo

proprietário do imóvel rural, possuidor ou ocupante a qualquer título, pessoa física ou

jurídica, de direito público ou privado.

§  1º  -  Admite-se  a  exploração  econômica  da  Reserva  Legal,  mediante  manejo

florestal  sustentável  previamente  aprovado  pelo  órgão  competente  do  Sistema

Nacional do Meio Ambiente - Sisnama.

§  2º  -  Para  fins  de  manejo  florestal  sustentável  de  Reserva  Legal  na  pequena

propriedade ou posse rural familiar, os órgãos integrantes do Sisnama estabelecerão

procedimentos  simplificados  de  elaboração,  análise  e  aprovação  dos  planos  de

manejo.

Art. 29 - A área de Reserva Legal será registrada no órgão ambiental competente,

por  meio  de  inscrição  da  propriedade  ou  posse  rural  no  CAR,  sendo  vedada  a

alteração da destinação da área, nos casos de transmissão, a qualquer título, ou de

desmembramento, com as exceções previstas nesta lei.

§ 1º - O registro da Reserva Legal no CAR será feito mediante a apresentação de

planta  e  memorial  descritivo,  contendo  a  indicação  das  coordenadas  geográficas

com, no mínimo, um ponto de amarração, nos termos do regulamento.

§ 2º - No caso de posse, a área da Reserva Legal será assegurada por termo de

compromisso firmado pelo possuidor com o órgão competente do Sisnama, com valor

de  título  executivo  extrajudicial,  que  explicite,  no  mínimo,  a  sua  localização e  as

obrigações assumidas pelo possuidor.
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§ 3º - As obrigações assumidas no termo de compromisso de que trata o § 2º são

transmitidas ao sucessor no caso de transferência da posse do imóvel rural.

Art. 30 - O registro da Reserva Legal no CAR desobriga a averbação no Cartório de

Registro de Imóveis.

Parágrafo  único  -  Até  o  registro  da  Reserva  Legal  no  CAR,  o  proprietário  ou

possuidor  rural  que desejar  fazer  a averbação da Reserva Legal  em cartório  terá

direito à gratuidade.

Art.  31  -  A inserção do imóvel  rural  em perímetro  urbano definido  mediante  lei

municipal  não  desobriga  o  proprietário  ou  possuidor  da  manutenção  da  área  de

Reserva Legal, que só será extinta concomitantemente ao registro do parcelamento

do solo para fins urbanos aprovado segundo a legislação específica e consoante as

diretrizes do plano diretor de que trata o § 1º do art. 182 da Constituição Federal.

§ 1º - As áreas de reserva legal extintas na forma do “caput” serão destinadas para

composição  de  áreas  verdes  urbanas  ou  de  uso  sustentável  compatível  com  a

manutenção de suas funções ambientais.

§ 2º - Para o estabelecimento de áreas verdes urbanas, o poder público municipal

poderá:

I  -  exercer  o  direito  de  preempção  para  aquisição  de  remanescentes  florestais

relevantes, conforme dispõe a Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001;

II - transformar as Reservas Legais em áreas verdes nas expansões urbanas;

III - estabelecer a exigência de áreas verdes nos loteamentos e empreendimentos

comerciais e na implantação de infraestrutura;

IV - aplicar os recursos oriundos da compensação ambiental.

§ 3º - Para os fins desta lei, entende-se por área verde urbana os espaços, públicos

ou  privados,  com  predomínio  de  vegetação,  preferencialmente  nativa,  natural  ou

recuperada, previstos no plano diretor, nas Leis de Zoneamento Urbano e Uso do

Solo  do  Município,  indisponíveis  para  construção  de  moradias,  destinados  aos

propósitos de recreação, lazer, melhoria da qualidade ambiental urbana, proteção dos

recursos hídricos e da biodiversidade, manutenção ou melhoria paisagística, proteção

de bens e manifestações culturais.

Art. 32 - No manejo florestal sustentável da vegetação da Reserva Legal a que se
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refere  o  §  1°  do  art.  28,  serão  adotadas  práticas  de  exploração  seletiva  nas

modalidades de:

I - manejo sustentável sem propósito comercial, para consumo na propriedade;

II - manejo sustentável com propósito comercial, para exploração florestal.

§ 1° - O manejo florestal sustentável da vegetação da Reserva Legal, eventual e

sem propósito comercial, para consumo no próprio imóvel, independe de autorização

do órgão ambiental competente, devendo apenas ser declarados, previamente, ao

órgão  ambiental,  a  motivação  da  exploração  e  o  volume  explorado,  limitada  a

exploração  anual  a  1m³/ha  (um  metro  cúbico  por  hectare)  e  respeitado  o  limite

máximo de 20m³ (vinte metros cúbicos).

§ 2º - No manejo florestal sustentável a que se refere o § 1°, em propriedade ou

posse de agricultor familiar, nos termos do art. 3º da Lei Federal nº 11.326, de 24 de

julho  de  2006,  é  limitada  a  exploração  anual  a  2m³/ha  (dois  metros  cúbicos  por

hectare), respeitado o limite máximo de 20m³ (vinte metros cúbicos).

§ 3º - Para o manejo florestal sustentável a que se refere o § 1°, respeitadas as

espécies imunes de corte, fica vedado o corte de espécies ameaçadas de extinção.

§ 4° - O manejo florestal sustentável da vegetação da Reserva Legal com propósito

comercial  depende  de  autorização  do  órgão  competente  e  deverá  observar  as

seguintes condições:

I - não descaracterizar a cobertura vegetal;

II - não prejudicar a conservação da vegetação nativa da área;

III - assegurar a manutenção da diversidade das espécies;

IV  -  conduzir  o  manejo  de  espécies  exóticas  com  a  adoção  de  medidas  que

favoreçam a regeneração de espécies nativas.

Art. 33 - No manejo florestal sustentável nas áreas fora de Reserva Legal, aplicam-

se os procedimentos previstos no § 4° do art. 32.

Art. 34 - É livre, inclusive em Reserva Legal, a coleta de produtos florestais não

madeireiros, tais como frutos, cipós, folhas e sementes, observados:

I - os períodos de coleta e volumes fixados em regulamentos específicos, quando

houver;

II - a época de maturação dos frutos e sementes;
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III - o uso de técnicas que não coloquem em risco a sobrevivência de indivíduos e

da espécie coletada no caso de coleta de flores, folhas, cascas, óleos, resinas, cipós,

bulbos, bambus e raízes.

Art.  35  -  A localização da área de Reserva Legal  no  imóvel  rural  será  definida

levando-se em consideração:

I - o plano diretor de bacia hidrográfica;

II - o Zoneamento Ecológico-Econômico - ZEE -;

III - a formação de corredores ecológicos com outra Reserva Legal, APP, unidade

de conservação ou outra área legalmente protegida;

IV - as áreas de maior importância para a conservação da biodiversidade;

V - as áreas de maior fragilidade ambiental.

§ 1º - A localização da Reserva Legal está sujeita à aprovação do órgão ambiental

competente  ou  instituição  por  ele  habilitada,  após  a  inscrição  da  propriedade  ou

posse rural no CAR.

§ 2º - Protocolada a documentação exigida para a análise da localização da área de

Reserva  Legal,  ao  proprietário  ou  possuidor  do  imóvel  rural  não  será  imputada

sanção  administrativa  em  razão  da  não formalização  da  área  de  Reserva  Legal,

inclusive restrição direitos, por qualquer órgão ambiental competente integrante do

Sisnama.

Art. 36 - O proprietário ou o possuidor do imóvel rural poderá alterar a localização

da área da Reserva Legal, mediante aprovação da autoridade ambiental competente.

§ 1º - A nova área de Reserva Legal proveniente da alteração a que se refere o

“caput” deverá localizar-se no imóvel que continha a Reserva Legal de origem, em

área  com  tipologia  vegetacional,  solo  e  recursos  hídricos  semelhantes  ou  em

melhores condições ambientais que a área anterior, observados os critérios técnicos

que garantam ganho ambiental, estabelecidos em regulamento.

§ 2º - A nova área de Reserva Legal poderá localizar-se fora do imóvel que continha

a Reserva Legal de origem nas seguintes situações:

I - em casos de utilidade pública;

II - em casos de interesse social;

III - se a área originalmente demarcada estiver desprovida de vegetação nativa e,
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na propriedade, não tiver sido constatada a presença de cobertura vegetal nativa em

data anterior a 19 de junho de 2002.

Art. 37 - Intervenção em área de Reserva Legal com cobertura vegetal nativa fica

condicionada à autorização do órgão ambiental competente, ressalvados os casos

previstos nesta lei.

§ 1º - Na área de Reserva Legal, não são permitidos o corte raso, a alteração do

uso do solo e a exploração com fins comerciais, ressalvados os casos de manejo

florestal sustentável e de ecoturismo.

§ 2º - Em Área de Proteção Ambiental - APA -, a autorização a que se refere o

“caput”  será  concedida  mediante  previsão  no  plano  de  manejo  da  unidade  de

conservação.

Art. 38 - Será admitido o cômputo das APPs no cálculo do percentual da Reserva

Legal do imóvel para a Reserva Legal a que se refere o “caput” do art. 27, desde que:

I - o benefício previsto neste artigo não implique a conversão de novas áreas para o

uso alternativo do solo;

II - a área a ser computada esteja conservada ou em processo de recuperação,

conforme comprovação do proprietário ao órgão ambiental competente;

III - o proprietário ou possuidor tenha requerido inscrição do imóvel no CAR.

§ 1º - O regime de proteção da APP não se altera na hipótese prevista neste artigo.

§ 2º - O proprietário ou possuidor de imóvel com Reserva Legal registrada no CAR

e conservada cuja área ultrapasse o percentual mínimo exigido por esta lei poderá

utilizar a área excedente para fins de constituição de servidão ambiental,  Cota de

Reserva Ambiental - CRA - e outros instrumentos congêneres previstos na legislação

pertinente.

§ 3º - O cômputo de que trata o “caput” deste artigo aplica-se às alternativas de

regularização previstas no art. 40 desta lei.

Art. 39 - Poderá ser instituída Reserva Legal coletiva ou em regime de condomínio

entre  propriedades  rurais,  respeitado  o  percentual  de  20%  (vinte  por  cento)  em

relação a cada imóvel, mediante a aprovação do órgão ambiental competente.

Parágrafo único - No parcelamento de imóvel rural, a área de Reserva Legal poderá

ser agrupada em regime de condomínio entre os adquirentes.



837
____________________________________________________________________________

Art. 40 - O proprietário ou possuidor de imóvel rural que detinha, em 22 de julho de

2008, área de Reserva Legal em extensão inferior a 20% (vinte por cento) da área

total  do imóvel  regularizará sua situação, independentemente da adesão ao PRA,

adotando as seguintes alternativas, isolada ou conjuntamente:

I - permitir a regeneração natural da vegetação na área de Reserva Legal;

II - recompor a Reserva Legal;

III - compensar a Reserva Legal.

§ 1º - A obrigação prevista no “caput” tem natureza real e é transmitida ao sucessor

no caso de transferência de domínio ou posse do imóvel rural.

§  2º  -  A recomposição de que trata  o  inciso  II  do  “caput”  atenderá  os  critérios

estipulados pelo órgão ambiental competente e será concluída em até vinte anos,

abrangendo, a cada dois anos, no mínimo 1/10 (um décimo) da área total necessária

à sua complementação.

§  3º  -  A recomposição de que trata  o  inciso  II  do  “caput”  poderá  ser  realizada

mediante  o  plantio  intercalado  de  espécies  nativas  com  exóticas,  madeireiras  ou

frutíferas, em sistema agroflorestal, observados os seguintes parâmetros:

I - o plantio de espécies exóticas será combinado com o plantio de espécies nativas

de ocorrência regional;

II - a área recomposta com espécies exóticas não excederá 50% (cinquenta por

cento) da área total a ser recuperada.

§ 4º -  O proprietário ou possuidor do imóvel que optar por recompor a Reserva

Legal conforme o disposto nos §§ 2º e 3º terá direito à exploração econômica da

Reserva Legal, nos termos desta lei.

§ 5º - A compensação de que trata o inciso III do “caput” deverá ser precedida da

inscrição  da  propriedade  ou  posse  rural  no  CAR  e  será  feita,  isolada  ou

conjuntamente, mediante:

I - aquisição de CRA;

II - arrendamento de área sob regime de servidão ambiental ou Reserva Legal;

III  -  doação  ao  poder  público  de  área  localizada  no  interior  de  unidade  de

conservação de domínio público pendente de regularização fundiária;

IV - cadastramento de outra área equivalente e excedente à Reserva Legal, em
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imóvel  de mesma titularidade ou adquirida em imóvel  de  terceiro,  com vegetação

nativa  estabelecida,  em  regeneração  ou  recomposição,  desde  que  localizada  no

mesmo bioma.

§ 6º - As áreas a serem utilizadas para compensação deverão obrigatoriamente:

I - ser equivalentes em extensão à área de Reserva Legal a ser compensada;

II - estar localizadas no mesmo bioma da área de Reserva Legal a ser compensada;

III - estarem previamente identificadas como prioritárias pela União ou pelo Estado

de destino, se a propriedade ou posse rural estiver localizada no Estado de Minas

Gerais e o proprietário ou o possuidor rural desejar fazer a compensação em outro

Estado;

IV - estarem previamente identificadas como prioritárias pela União ou pelo Estado

de Minas Gerais, se a propriedade ou posse rural estiver localizada fora do Estado de

Minas Gerais e o proprietário ou o possuidor rural desejar fazer a compensação em

território mineiro, mediante autorização do órgão ambiental mineiro.

§ 7° - A definição de áreas prioritárias de que trata o inciso IV do § 6° se dará por

meio de ato  específico do chefe do Poder  Executivo  e  objetivará favorecer,  entre

outros:

I - a regularização fundiária de unidades de conservação de domínio púlico;

II - a criação de Reservas Particulares do Patrimônio Natural - RPPNs -;

III - a recuperação de bacias hidrográficas excessivamente desmatadas;

IV - a criação de corredores ecológicos;

V - a conservação ou recuperação de ecossistemas ou espécies ameaçados.

§ 8º - Quando se tratar de imóveis públicos, a compensação de que trata o inciso III

do “caput” poderá ser feita mediante doação, por parte da pessoa jurídica de direito

público  proprietária  de  imóvel  rural  que não detenha Reserva  Legal  em extensão

suficiente,  ao  órgão  público  responsável  pela  unidade  de  conservação  de  área

localizada no interior de unidade de conservação de domínio público a ser criada ou

pendente de regularização fundiária.

§  9º  -  As  medidas  de  compensação  previstas  neste  artigo  não  poderão  ser

utilizadas como forma de viabilizar a conversão de novas áreas para uso alternativo

do solo.
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Art. 41 - Caso não seja atendido o disposto no “caput” do art. 28, será iniciado o

processo de recomposição da Reserva Legal em até dois anos contados a partir da

data da publicação da Lei  Federal  n°  12.651,  de 2012,  devendo tal  processo ser

concluído  nos  prazos  estabelecidos  pelo  PRA,  sem  prejuízo  das  sanções

administrativas, cíveis e penais cabíveis.

Art. 42 - Nos imóveis rurais que detinham, em 22 de julho de 2008, área de até

quatro  módulos  fiscais  e  que  possuam  remanescente  de  vegetação  nativa  em

percentuais inferiores a 20% (vinte por cento), a Reserva Legal será constituída com

a  área  ocupada  com  a  vegetação  nativa  existente  àquela  data,  vedadas  novas

conversões para uso alternativo do solo.

Art.  43  -  Os  proprietários  ou  possuidores  de  imóveis  rurais  que  realizaram

supressão  de  vegetação  nativa  respeitando  os  percentuais  de  Reserva  Legal

previstos  pela  legislação  em  vigor  à  época  em  que  ocorreu  a  supressão  são

dispensados de promover  a recomposição, compensação ou regeneração para os

percentuais exigidos nesta lei.

Parágrafo  único  -  Os  proprietários  ou  possuidores  de  imóveis  rurais  poderão

comprovar essas situações consolidadas por documentos, tais como a descrição de

fatos  históricos  de  ocupação  da  região,  registros  de  comercialização,  dados

agropecuários da atividade, contratos e documentos bancários relativos à produção, e

pelos demais meios de prova em direito admitidos.

CAPÍTULO IV

DA AGRICULTURA FAMILIAR

Art. 44 - A intervenção em APPs e Reserva Legal para as atividades eventuais ou

de baixo impacto ambiental previstas no inciso III do art. 3º, excetuadas as alíneas “b”

e  “g”,  em  imóvel  de  pequena  propriedade  ou  posse  rural  familiar,  dependerá  de

simples  declaração  ao  órgão  ambiental  competente,  desde  que  o  imóvel  esteja

devidamente inscrito no CAR.

Art.  45  -  Para  o  registro  no  CAR  de  Reserva  Legal  em  imóvel  de  pequena

propriedade ou posse rural familiar, o proprietário ou possuidor rural apresentará os

dados identificando a área proposta de Reserva Legal, cabendo ao órgão ambiental

competente,  ou  instituição  por  ele  habilitada,  realizar  a  captação  das  respectivas
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coordenadas geográficas da Reserva Legal.

Parágrafo único - O registro da Reserva Legal em imóvel de pequena propriedade

ou posse rural familiar é gratuito, devendo o poder público prestar apoio técnico e

jurídico.

Art. 46 - Para cumprimento da manutenção da área de Reserva Legal em imóvel de

pequena propriedade ou posse rural familiar, poderão ser computados os plantios de

árvores  frutíferas,  ornamentais,  compostos  por  espécies  exóticas,  cultivadas  em

sistema intercalar  ou  em  consórcio  com espécies  nativas  da  região  em  sistemas

agroflorestais.

Art.  47 -  A inscrição no CAR de imóvel de pequena propriedade ou posse rural

familiar  observará  procedimento  simplificado,  no  qual  será  obrigatória  apenas  a

apresentação de documento de identificação do proprietário ou possuidor rural e de

comprovação da propriedade ou posse rural e de croqui, indicando o perímetro do

imóvel, as APPs e os remanescentes que formam a Reserva Legal.

CAPÍTULO V

DAS ÁREAS DE USO RESTRITO

Art. 48 - Em áreas de inclinação entre 25° (vinte e cinco graus) e 45° (quarenta e

cinco graus), somente são permitidos o manejo florestal sustentável e o exercício de

atividades  agrossilvipastoris,  bem  como  a  manutenção  da  infraestrutura  física

associada  ao  desenvolvimento  dessas  atividades,  observadas  as  boas  práticas

agronômicas e de conservação do solo e água, sendo vedada a conversão de novas

áreas  para  uso  alternativo  do  solo,  excetuadas  os  casos  de  utilidade  pública  e

interesse social.

Art. 49 - Na faixa de 30m (trinta metros) circundantes de quaisquer reservatórios

artificiais, composta por fragmentos vegetacionais nativos, somente será permitido o

manejo  florestal  não madeireiro,  sendo vedada a  supressão de vegetação nativa,

excetuadas as hipóteses admitidas para intervenção em APPs.

Art. 50 - Não será permitida a supressão de vegetação nativa que circunda os olhos

d’água intermitentes, no raio de 50m (cinquenta metros),  excetuadas as hipóteses

admitidas para intervenção em APPs.

Parágrafo único - Nas áreas de entorno de olhos d'água intermitentes já convertidas
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para uso alternativo do solo, o proprietário ou possuidor rural recomporá a vegetação

nativa em raio mínimo de 15m (quinze metros).

Art.  51  -  Nas  áreas  úmidas  não  caracterizadas  como APP,  o  órgão  ambiental

competente poderá autorizar a exploração ecologicamente sustentável e estabelecerá

as recomendações técnicas para a sua realização.

Art. 52 - A cobertura vegetal e os demais recursos naturais dos remanescentes da

Mata Atlântica, as veredas, as cavernas, os campos rupestres, as paisagens notáveis

e  outras  unidades  de  relevante  interesse  ecológico,  ecossistemas  considerados

patrimônio ambiental nos termos do § 7º do art. 214 da Constituição do Estado, ficam

sujeitos às medidas de conservação estabelecidas em deliberação do Copam.

§ 1º - A conservação, proteção, regeneração e utilização do bioma Mata Atlântica e

suas disjunções no Estado obedecerão ao disposto na legislação federal pertinente.

§   2º  -  O  Poder  Executivo  poderá  estabelecer  normas  suplementares  sobre  a

intervenção  em  cada  ecossistema  associado  ao  bioma  Mata  Atlântica,  até

superveniência de norma federal específica.

Art.  53 -  A área do bioma Caatinga terá o uso regulado na forma definida pelo

Copam, com base nas características de solo, biodiversidade e hidrologia próprias

desse bioma.

CAPÍTULO VI

DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

Art.  54  -  Entende-se  por  unidade  de  conservação  o  espaço  territorial  e  seus

recursos  naturais,  incluindo  as  águas  jurisdicionais,  com  características  naturais

relevantes, legalmente instituído pelo poder público, com objetivos de conservação e

limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias

adequadas de proteção.

Art. 55 - As unidades de conservação são divididas em:

I - unidades de conservação de proteção integral;

II - unidades de conservação de uso sustentável.

Art. 56 - As desapropriações ou outras formas de aquisição para implantação de

unidades de conservação serão feitas na forma da lei.

§ 1º -  O poder  público estabelecerá, no orçamento anual,  dotação orçamentária
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para atender ao programa de desapropriação ou outras formas de aquisição de áreas

destinadas às unidades de conservação e atender às necessidades de implantação e

manutenção dessas unidades de conservação.

§  2º  -  É  permitida  a  continuidade  do  uso  socioeconômico  das  propriedades  e

posses rurais inseridas em unidade de conservação de domínio público, até que seja

efetivada a indenização relativa à desapropriação, desde que:

I - vedada a conversão de novas áreas para uso alternativo do solo;

II - respeitado o disposto no §13 do art. 19.

§ 3º - O Estado poderá realizar pagamento por serviços ambientais ao proprietário

ou possuidor rural em unidade de conservação que adote voluntariamente medidas

de redução dos impactos ambientais de suas atividades.

§4º - O Estado publicará anualmente dados sobre a situação fundiária e a execução

e o planejamento das ações de regularização fundiária das unidades de conservação

de domínio público.

Art.  57  -  A autorização para intervenções previstas  nesta lei  que possam afetar

unidade de conservação específica será concedida pelo órgão gestor da unidade de

conservação ou, no caso das RPPNs, pelo órgão responsável pela sua criação.

Art. 58 - A autorização para intervenções previstas nesta lei que possam afetar a

zona  de  amortecimento  de  unidade  de  conservação  será  concedida  pelo  órgão

ambiental  competente  e  dependerá  de  anuência  do  órgão  gestor  da  unidade  de

conservação.

Seção I

Do Sistema Estadual de Unidades de Conservação

Art. 59 - Fica criado o Sistema Estadual de Unidades de Conservação - Seuc -,

constituído por um conselho gestor e pelo conjunto das unidades de conservação

estaduais  e  municipais  de  domínio  público  ou  privado,  reconhecidas  pelo  poder

público.

§ 1º - Compete ao Seuc definir a política estadual de gestão e manejo das unidades

de  conservação,  bem  como  a  interação  dessas  unidades  com  outros  espaços

protegidos.

§ 2º - A estrutura, o regime jurídico, a política e a gestão do Seuc serão definidos
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em lei específica.

§ 3º - Até que a lei a que ser refere o § 2º entre em vigor, o Copam adotará, no

âmbito de sua competência, as medidas necessárias para operacionalizar o Seuc,

observadas as diretrizes e os princípios estabelecidos na legislação pertinente.

Art. 60 - Podem integrar o Seuc, excepcionalmente e a critério do Copam, áreas

protegidas  estaduais  e municipais  que,  concebidas  para  atender  a  peculiaridades

regionais  ou  locais,  possuam  objetivos  de  manejo  que  não  possam  ser

satisfatoriamente  atendidos  por  nenhuma  categoria  prevista  nesta  lei  e  cujas

características permitam, em relação a estas, uma clara distinção.

Art. 61 - As unidades de conservação são criadas por ato do poder público.

§ 1° -  O ato de criação de unidade de conservação estabelecerá as regras de

transição  para  o  uso  dos  recursos  naturais  da  área  demarcada,  válidas  até  a

aprovação do plano de manejo.

§ 2º - A criação de unidade de conservação será precedida de estudos técnicos, na

forma do regulamento, e de processo consultivo que orientem o poder público na

definição de:

I - categoria de manejo;

II - localização;

III - dimensão e limites;

IV - regras de transição a que se refere o § 1º.

§ 3º - No processo consultivo a que se refere o “caput” do § 2°, o poder público

fornecerá informações objetivas e adequadas à compreensão da população local e

outros interessados e discutirá as definições de que trata os incisos de I  a  IV do

mesmo parágrafo, por meio de:

I  -  ampla  divulgação  da  proposta  de  criação  da  unidade  de  conservação  e  do

cronograma do processo de consulta;

II - consulta pública por prazo mínimo de quarenta e cinco dias;

III - uma ou mais reuniões públicas por Município afetado.

§ 4º - Na criação de estação ecológica ou reserva biológica, não é obrigatório o

processo consultivo de que tratam os §§ 2º e 3°.

§ 5º - As unidades de conservação de uso sustentável podem ser transformadas
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total  ou  parcialmente  em  unidades  de  conservação  de  proteção  integral,  por

instrumento normativo do mesmo nível hierárquico do que criou a unidade, desde que

obedecidos os procedimentos de consulta estabelecidos nos §§ 2º e 3°.

§ 6º - A ampliação de uma unidade de conservação pode ser feita por instrumento

normativo do mesmo nível hierárquico do que criou a unidade, desde que obedecidos

os procedimentos de consulta estabelecidos nos §§ 2º e 3°, vedada a modificação

dos limites originais da unidade, exceto pelo acréscimo proposto.

§ 7º - A desafetação ou a redução dos limites de uma unidade de conservação só

pode ser feita mediante lei específica.

§  8º  -  Ressalvado o disposto no § 5º,  a  mudança de categoria  de unidade de

conservação só pode ser feita mediante lei específica.

Art. 62 - As unidades de conservação de domínio público e as terras devolutas ou

as arrecadadas pelo Estado, necessárias à proteção dos ecossistemas naturais, na

forma prevista no § 6° do art. 214 da Constituição do Estado, ficam incorporadas ao

patrimônio do Instituto Estadual de Florestas - IEF.

Parágrafo único - O disposto neste artigo não se aplica às unidades de conservação

e às áreas naturais cuja administração seja atribuída a outro órgão estadual por ato

do poder público.

Art.  63  -  O Copam definirá  as  áreas  de importância biológica especial  e  as  de

importância biológica extrema, prioritárias para a criação de unidades de conservação

e para a conservação da biodiversidade, de forma integrada e coerente com o ZEE

do Estado.

§ 1º - Nas áreas consideradas prioritárias para a conservação da biodiversidade,

somente será permitida supressão de vegetação nativa para implantação de projetos

ou  atividades  considerados  de  interesse  social  ou  de  utilidade  pública,  mediante

estudos ambientais, vedada a supressão de formações primárias.

§ 2º - Cabe ao IEF, com o apoio do Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais -

Iter  -,  a  identificação  dos  espaços  territoriais  a  serem  protegidos  conforme  as

categorias de unidades de conservação definidas nesta lei.

Art.  64 - As unidades de conservação e áreas protegidas criadas com base nas

legislações anteriores e que não pertençam às categorias previstas nesta lei serão
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reavaliadas, no todo ou em parte, no prazo de até quatro anos contados a partir da

publicação desta lei, com o objetivo de definir sua destinação com base na categoria

e função para as quais foram criadas, conforme o disposto no regulamento desta lei.

Seção II

Das Categorias de Unidades de Conservação de Proteção Integral

Art. 65 - São categorias de unidades de conservação de proteção integral:

I - parque: a área representativa de ecossistema de valor ecológico e beleza cênica

que  contenha  espécies  de  plantas  e  animais  e  sítios  com  relevância  científica,

educacional, recreativa, histórica, cultural, turística, paisagística e espiritual, em que

se possa conciliar, harmoniosamente, o uso científico, educativo e recreativo com a

preservação integral e perene do patrimônio natural;

II - estação ecológica: a área representativa de ecossistema regional cujo uso tenha

como  objetivos  básicos  a  preservação  integral  da  biota  e  dos  demais  atributos

naturais existentes em seus limites, a realização de pesquisas científicas básicas e

aplicadas e a visitação pública limitada a atividades educativas;

III - refúgio da vida silvestre: a área sujeita a intervenção ativa para fins de manejo,

com o propósito de assegurar a manutenção de hábitats e suprir as necessidades de

espécies da fauna residente ou migratória e da flora de importância nacional, estadual

ou  regional,  cuja  dimensão  depende  das  necessidades  das  espécies  a  serem

protegidas;

IV  -  monumento  natural:  a  área  ou  o  espécime  que  apresente  uma  ou  mais

características específicas, naturais ou culturais, notáveis ou com valor único devido à

sua raridade, que podem estar inseridos em propriedade particular, desde que seja

possível compatibilizar os objetivos da unidade de conservação com a utilização da

terra e dos recursos naturais do local pelo proprietário;

V - reserva biológica: a área destinada à preservação integral da biota e demais

atributos  naturais  existentes  em seus  limites,  sem interferência  humana direta  ou

modificações  ambientais,  excetuando-se  as  medidas  de  recuperação  de  seus

ecossistemas  alterados  e  as  ações  de  manejo  necessárias  para  recuperar  e

preservar o equilíbrio natural, a biodiversidade e os processos ecológicos naturais.

§ 1º -  Nas unidades de conservação de proteção integral,  não são permitidos a
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coleta e o uso dos recursos naturais,  salvo se compatíveis  com as categorias  de

manejo das unidades de conservação.

§  2º  -  As  categorias  de  estação  ecológica,  parque  e  reserva  biológica  são

consideradas, na sua totalidade, de posse e domínio públicos.

Seção III

Das Categorias de Unidades de Conservação de Uso Sustentável

Art. 66 - São categorias de unidades de conservação de uso sustentável:

I  -  APA: a área de domínio público ou privado,  de extensão significativa  e com

ocupação humana, dotada de atributos bióticos e abióticos, paisagísticos ou culturais,

especialmente importantes para a manutenção dos processos ecológicos e para a

qualidade de vida e o bem-estar das populações humanas, em cujo ato de criação,

fundamentado em estudo prévio e consulta pública, esteja previsto prazo e alocação

de recursos pelo poder público para o ZEE e cujo uso tenha como objetivos básicos

proteger a biodiversidade, disciplinar o processo de ocupação, assegurar e incentivar

a sustentabilidade do uso dos recursos naturais;

II  -  áreas  de  relevante  interesse  ecológico:  as  áreas,  em  geral,  de  pequena

extensão, com pouca ou nenhuma ocupação humana, com características e atributos

naturais  extraordinários,  importantes  para  a  biodiversidade  ou  que  abriguem

exemplares raros da biota regional, constituídas em terras públicas ou privadas;

III - reservas extrativistas: as áreas naturais de domínio público, com uso concedido

às populações tradicionais cuja subsistência se baseia no uso múltiplo sustentável

dos recursos naturais e que poderão praticar, de forma complementar, atividades de

extrativismo, manejo da flora, agricultura e a agropecuária de subsistência e pesca

artesanal;

IV  -  florestas  estaduais:  as  áreas  com  cobertura  florestal  de  espécies

predominantemente nativas, de domínio público, que tenham como objetivo básico a

produção,  por  meio  do  uso múltiplo  e  sustentável  dos  recursos  da  flora,  visando

suprir,  prioritariamente,  a  necessidade  da  população,  podendo  também  ser

destinadas à educação ambiental e ao turismo ecológico;

V -  RPPNs:  as  áreas que têm por  objetivo  a proteção dos recursos ambientais

representativos da região e que poderão ser utilizadas para o desenvolvimento de
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atividades de cunho científico, cultural, educacional, recreativo e de lazer e que serão

especialmente  protegidas  por  iniciativa  de  seus  proprietários,  mediante

reconhecimento do poder público, e gravadas com perpetuidade.

§ 1º - O poder público emitirá normas de uso e critérios de exploração das unidades

de conservação de uso sustentável.

§ 2º - Nas unidades de conservação de uso sustentável, é permitida a utilização

sustentável de recursos naturais.

CAPÍTULO VII

DA EXPLORAÇÃO FLORESTAL

Art. 67 - O manejo florestal sustentável ou a intervenção na cobertura vegetal nativa

no Estado para uso alternativo do solo, tanto de domínio público como de domínio

privado, dependerá do cadastramento do imóvel no CAR e de ato autorizativo prévio

do órgão estadual competente.

Art. 68 - Nas áreas passíveis de uso alternativo do solo, a supressão de vegetação

que abrigue espécie da flora ou da fauna ameaçada de extinção, segundo lista oficial

publicada  pelos  órgãos  federal,  estadual  ou  municipal  do  Sisnama,  ou  espécie

migratória,  dependerá  da  adoção  de  medidas  compensatórias  e  mitigadoras  que

assegurem a conservação da espécie.

Art. 69 - Não é permitida a conversão de vegetação nativa para uso alternativo do

solo no imóvel rural que possuir área abandonada ou não efetivamente utilizada.

Parágrafo único - Para os efeitos desta lei, entende-se por:

I - área não efetivamente utilizada aquela que não atenda aos índices previstos nos

termos dos §§ 3º e 4º do art. 6º da Lei Federal nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993,

ressalvadas as áreas em pousio;

II - área abandonada o espaço de produção convertido para o uso alternativo do

solo sem nenhuma exploração produtiva há, no mínimo, trinta e seis meses e não

formalmente caracterizada como área de pousio.

Art. 70 - A exploração de vegetação nativa que não implique uso alternativo do solo,

por pessoa física ou jurídica, visando às atividades de carvoejamento e obtenção de

lenha, madeira e de outros produtos e subprodutos florestais, será realizada por meio

de plano de manejo analisado e aprovado pelo  órgão ambiental  competente,  que
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fiscalizará e monitorará sua aplicação.

§  1º  -  O  órgão  ambiental  competente  estabelecerá  as  normas  referentes  à

elaboração  e  à  execução  de  plano  de  manejo  florestal  previsto  neste  artigo,

observados os critérios socioeconômicos e de proteção à biodiversidade.

§ 2º - Nas áreas do bioma Cerrado, poderá ser adotado, mediante aprovação do

órgão ambiental competente, o regime de manejo florestal em sistema de exploração

em  faixas  ou  por  talhadia  em  talhões  alternados,  observada  a  capacidade  de

regeneração da fisionomia vegetal manejada.

§ 3º - O regime de manejo florestal previsto no § 2º não se aplica às áreas em

unidades  de  conservação  nem  àquelas  consideradas  vulneráveis  pelo  ZEE  do

Estado.

Art.  71  -  O controle  da origem da madeira,  do  carvão e de  outros  produtos ou

subprodutos  florestais  será  realizado  por  meio  de  sistema  de  informação,  com

integração  de  dados  de  diferentes  órgãos,  atividades  de  fiscalização  e

regulamentação pelo órgão ambiental competente.

§ 1º - O plantio ou o reflorestamento com espécies florestais nativas ou exóticas

independe de autorização prévia, desde que observadas as limitações e condições

previstas  na  legislação  vigente,  devendo  ser  informados  ao  órgão  ambiental

competente, no prazo de até um ano, para fins de controle de origem.

§ 2º - É livre a extração de lenha e demais produtos de florestas plantadas nas

áreas não consideradas APPs e de Reserva Legal.

§ 3º  -  O corte ou  a  exploração de espécies  nativas plantadas em área de uso

alternativo  do  solo  será  permitido  independentemente  de  autorização  prévia,

devendo,  para  fins  de  controle  de  origem,  o  plantio  ou  reflorestamento  estar

previamente  cadastrado  no  órgão  ambiental  competente  e  a  exploração  ser

previamente declarada, assim como ser feito o recolhimento da taxa florestal, cujo

comprovante de pagamento deverá acompanhar o documento de controle.

§ 4º - Os dados do sistema a que se refere o “caput” serão disponibilizados para

acesso público por meio da internet.

Art. 72 - As atividades de colheita e comercialização de produtos ou subprodutos

oriundos de floretas plantadas para produção de carvão dependerão de declaração
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ao órgão ambiental competente.

Art.  73 -  Será dado aproveitamento socioeconômico e ambiental  a todo produto

florestal cortado, colhido ou extraído, bem como a seus resíduos.

§  1°  -  O  Poder  Executivo  estabelecerá,  em  regulamento,  critérios  para

aproveitamento  de  produtos,  subprodutos  e  resíduos  florestais  provenientes  de

utilização, desmatamento, exploração ou alteração da cobertura vegetal no Estado.

§ 2° - O aproveitamento de produtos e subprodutos oriundos das atividades a que

se refere o § 1°,  bem como de seus resíduos, será fiscalizado e monitorado pelo

órgão competente.

Art. 74 - O transporte, por qualquer meio, e o armazenamento de madeira, lenha,

carvão  e  outros  produtos  ou  subprodutos  florestais,  para  fins  comerciais  ou

industriais, deverão estar acobertados por documento de controle ambiental, exceto

produtos “in natura” de floresta plantada com espécies exóticas.

§  1º  -  O  documento  de  controle  ambiental  a  que  se  refere  o  “caput”  deverá

acompanhar o produto ou subproduto florestal da sua origem ao beneficiamento ou

consumo final.

§ 2º - Para a emissão do documento de controle a que se refere o “caput”, a pessoa

física ou jurídica responsável deverá estar registrada no Cadastro Técnico Federal de

Atividades  Potencialmente  Poluidoras  ou  Utilizadoras  de  Recursos  Ambientais,

previsto no inciso II do art. 17 da Lei Federal nº 6.938, de 31 de agosto de 1981.

§ 3º - No documento de controle a que se refere o “caput”, deverão constar, no

mínimo, a especificação do material,  sua volumetria  e dados sobre sua origem e

destino.

§  4º  -  O  órgão  ambiental  competente  regulamentará  os  casos  de  dispensa  do

documento de controle previsto no “caput”.

Art. 75 - A exploração de plantações florestais localizadas em APP e Reserva Legal

deverá ser autorizada pelo órgão ambiental competente.

Art.  76  -  Ficam  dispensadas  de  autorização  do  órgão  ambiental  as  seguintes

intervenções sobre a cobertura vegetal:

I - os aceiros para prevenção de incêndios florestais, seguindo os parâmetros do

órgão ambiental competente;
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II - a extração de lenha em regime individual ou familiar para o consumo doméstico;

III - a limpeza de área ou roçada, conforme regulamento;

IV  -  a  construção  de  bacias  para  acumulação  de  águas  pluviais,  em  áreas

antropizadas,  para  controle  da erosão,  melhoria da infiltração das águas  no solo,

abastecimento humano e dessedentação de animais, desde que a bacia não esteja

situada em curso d’água, Reserva Legal ou outra área protegida ou com restrição de

uso e nem implique supressão de vegetação nativa;

V - o aproveitamento de árvores mortas, decorrentes de processos naturais, para

utilização no próprio imóvel, não sendo permitida a comercialização ou transporte;

VI - a realização de podas que não acarretem a morte do indivíduo, bem como a

realização de picadas;

VII - a instalação de obras públicas que não impliquem rendimento lenhoso;

VIII  -  a  coleta  de  produtos  florestais  não  madeireiros,  nos  termos  do  art.  34,

observado, no que couber, o registro a que se referem os arts. 89 e 90.

Parágrafo único - Para os fins desta lei, entende-se por limpeza de área ou roçada

a retirada de espécies  arbustivas e herbáceas, predominantemente invasoras,  em

área  antropizada,  com  limites  de  rendimento  de  material  lenhoso  definidos  em

regulamento.

Art. 77 - Produto ou subproduto da flora transformado em carvão vegetal terá, na

forma de regulamento, seu transporte monitorado.

§ 1º - O monitoramento a que se refere o “caput” poderá ser realizado por meio de

execução indireta,  em quaisquer  das modalidades previstas na legislação vigente,

adotando-se, preferencialmente, o credenciamento de pessoas jurídicas interessadas

ou a concessão.

§ 2º - Os dados fornecidos pelo monitoramento serão utilizados para a apuração de

infração administrativa.

§ 3º - Fica facultada ao órgão ambiental competente a adoção de regime especial

de monitoramento para empresa consumidora ou para seu fornecedor, observado o

regulamento.

Art.  78 - O empreendimento minerário que dependa de supressão de vegetação

nativa  fica  condicionado à adoção,  pelo empreendedor,  de  medida compensatória
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florestal  que  inclua  a  regularização  fundiária  e  a  implantação  de  unidades  de

conservação de  proteção  integral,  independentemente  das  demais  compensações

previstas em lei.

§ 1º - A área utilizada como medida compensatória, nos termos do “caput”, não será

inferior  àquela  utilizada  pelo  empreendimento  para  extração  do  bem  mineral,

construção  de  estradas,  construções  diversas,  beneficiamento  ou  estocagem,

embarque e outras finalidades.

§ 2º - O empreendimento minerário em processo de regularização ambiental ou já

regularizado que ainda não tenha cumprido, até a data de publicação desta lei,  a

medida compensatória instituída pelo art. 36 da Lei nº 14.309, de 19 de junho de

2002,  continuará  sujeito  ao  cumprimento  das  obrigações  estabelecidas  no  artigo

citado.

Art. 79 - A exploração de cobertura vegetal nativa se fará mediante a apresentação

do documento ambiental autorizativo original ou equivalente, nos termos definidos em

regulamento.

CAPÍTULO VIII

DA REPOSIÇÃO FLORESTAL

Art. 80 - A pessoa física ou jurídica que industrialize, beneficie, utilize ou consuma

produtos e subprodutos florestais oriundos de florestas nativas fica obrigada a cumprir

a  reposição  de  estoque  de  madeira  de  florestas  nativas,  em  compensação  pelo

consumo,  observadas  as  diretrizes  estabelecidas  em  políticas  públicas  estaduais

relacionados ao tema.

§ 1º - As pessoas físicas ou jurídicas a que se refere o “caput” podem optar pelos

seguintes mecanismos:

I - formação de florestas, próprias ou fomentadas;

II - participação em associações de reflorestadores ou outros sistemas, de acordo

com as normas fixadas pelo órgão ambiental competente;

III - recolhimento à conta de arrecadação da reposição florestal, nos casos definidos

em regulamento.

§ 2º - as ações de reposição florestal serão implantadas em áreas antropizadas,

excetuadas as APPs e as áreas de Reserva Legal.
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§  3º  -  O  prazo  e  a  forma  de  apresentação  dos  projetos  para  utilização  dos

mecanismos  a  que  se  referem  os  incisos  I  e  II  do  §  1º  serão  estipulados  em

regulamento.

§ 4º  -  A forma de cálculo da reposição florestal  a  que se refere o “caput”  será

estabelecida em regulamento, assim como os valores da base de cálculo.

§ 5º - Fica dispensada da reposição florestal a utilização de:

I - matéria-prima florestal para consumo doméstico na propriedade;

II  -  madeira  serrada  ou  aparelhada,  produto  acabado  para  uso  final  ou

intermediário, desde que sejam cumpridas as obrigações estabelecidas nesta lei e

que a reposição florestal tenha sido efetivada pelos respectivos fornecedores;

III - costaneiras, aparas ou outros resíduos provenientes da atividade industrial;

IV - matéria-prima florestal:

a) oriunda de plano de manejo aprovado pelo órgão ambiental competente;

b) oriunda de floresta plantada;

c) não madeireira;

d) cavaco e moinha de carvão não produzidos para esse fim.

Art. 81 - A Conta Especial de Recursos a Aplicar, criada pela Lei nº 14.309, de 2002,

passa a reger-se por esta lei, mantendo-se sua natureza jurídica e alterando-se sua

denominação para Conta de Arrecadação da Reposição Florestal.

§ 1º - Os recursos arrecadados na Conta de Arrecadação da Reposição Florestal

serão aplicados pelo IEF, dando-se ciência ao Copam, em atividades de conservação

e melhoria dos ecossistemas, tais como:

I - criação e manutenção de corredores ecológicos;

II  -  criação  e  manutenção  de  Bosques-Modelo  e  iniciativas  relacionadas  ao

fortalecimento da sociobiodiversidade, à estruturação de sistemas agroflorestais de

base  agroecológica,  ao  extrativismo,  bem  como  plantios  de  espécies  nativas  e

cadeias produtivas do manejo florestal de uso múltiplo;

III  -  estruturação  de  cadeias  produtivas  de  base  extrativista,  agroflorestal  e

agroecológicos que contemplem a paisagem florestal e o uso múltiplo da floresta;

IV - programas de recomposição florestal, de regeneração conduzida ou de plantio

de espécies nativas ou exóticas.
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§ 2º - Na aplicação dos recursos a que se refere o § 2º será dada prioridade a

projetos que incluam a utilização de espécies nativas.

Art. 82 - A reposição florestal será feita nos limites do Estado, preferencialmente em

território do Município onde ocorreu a supressão vegetal.

Art.  83  -  A pessoa  física  ou  jurídica  que,  no  território  do  Estado,  industrialize,

comercialize, beneficie, utilize ou consuma produto ou subproduto da flora em volume

anual  igual  ou  superior  a 8.000m³ (oito  mil  metros  cúbicos)  de madeira,  12.000m

(doze mil metros) estéreos de lenha ou 4.000m (quatro mil metros) de carvão poderá

consumir produto ou subproduto de formação nativa do Estado, desde que oriundos

de uso alternativo  do  solo,  autorizado pelos  órgãos  ambientais  competentes,  nos

seguintes percentuais de seu consumo anual total:

I - até o final do ano de 2013, até 15% (quinze por cento);

II - de 2014 a 2017, até 10% (dez por cento);

III - a partir de 2018, até 5% (cinco por cento).

§ 1° - O consumo anual total a que se refere o “caput” corresponde ao somatório da

matéria-prima  florestal  oriunda  de  floresta  plantada  ou  nativa,  proveniente  de

qualquer Estado da federação.

§  2º  -  As  empresas  de  base  florestal  dos  segmentos  siderúrgico,  metalúrgico,

ferroligas,  entre  outros,  que  consumam  quantidades  de  carvão  vegetal  e  lenha

enquadradas nos critérios estabelecidos no “caput”,  respeitados os percentuais de

consumo  estabelecidos  nos  incisos  I  e  II  do  “caput”,  estabelecerão  a  utilização

exclusiva de matéria-prima oriunda de florestas plantadas a partir de 2018.

Art. 84 - As pessoas físicas ou jurídicas que consumirem produto ou subproduto da

flora nativa oriunda do Estado acima dos limites estabelecidos nos incisos I, II e III do

art. 83 estarão sujeitas às seguintes penalidades, entre outras cabíveis:

I  -  bloqueio  de  suas operações de oferta e aceite de matéria-prima oriunda de

formações vegetais nativas;

II - pagamento da reposição florestal também sobre o valor do excedente conforme

estipulado no regulamento desta lei.

Parágrafo  único  -  O  bloqueio  a  que  se  refere  o  inciso  I  se  dará  por  meio  de

regulamentação específica.
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Art. 85 - A pessoa física ou jurídica a que se refere o art. 83 é obrigada a elaborar e

implementar  o  Plano  de  Suprimento  Sustentável  -  PSS  -,  a  ser  submetido  à

aprovação do órgão ambiental competente.

§ 1º - Para os fins desta lei, entende-se por PSS o documento apresentado pelo

empreendedor em que se estabelecem o cronograma de plantio e de manutenção de

florestas próprias ou de terceiros, a área de plantio e a volumetria a ser realizada pelo

empreendimento, com vistas ao suprimento florestal.

§  2º  -  A  pessoa  física  ou  jurídica  que  utilize  madeira  “in  natura”  oriunda

exclusivamente de florestas plantadas próprias e que atenda às condições definidas

no “caput”  pode requerer  licenciamento  único  de todas as  suas fontes  anuais  de

produção e colheita.

§ 3º - O PSS incluirá, no mínimo;

I - cronograma de implantação de florestas de produção;

II  -  cronograma  de  suprimento  a  partir  de  florestas  de  produção,  segundo  as

modalidades previstas no § 7º;

III - indicação georreferenciada das áreas de origem da matéria-prima florestal;

IV  -  cópia  do  contrato  entre  os  particulares  envolvidos  quando  o  PSS  incluir

suprimento de matéria-prima florestal oriunda de terras pertencentes a terceiros.

§ 4º -  O não cumprimento do cronograma de implantação florestal  aprovado no

PSS, a que se refere o inciso I  do § 3º, implicará redução da produção industrial

programada  para  o  período  de  corte,  equivalente  à  quantidade  de  matéria-prima

florestal que deixará de ser produzida, até a constatação do cumprimento das metas

acordadas, sem prejuízo das demais penalidades previstas.

§ 5°- O não cumprimento do cronograma de suprimento do PSS, a que se refere o

inciso II do § 3º, ou a não realização das expectativas de produção nele previstas,

implicará redução da produção industrial no ano imediatamente posterior e nos anos

subsequentes,  de  forma  a  adequar  a  capacidade  produtiva  da  pessoa  física  ou

jurídica  à  matéria-prima de origem  plantada disponível,  sem prejuízo  das  demais

penalidades previstas.

§  6°  -  A redução  da produção  industrial  a  que se  referem os  §§  4º  e  5º  será

atenuada na proporção em que a pessoa física ou jurídica suplementar seu consumo
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por intermédio de fornecedor de produto ou subproduto de floresta de produção.

§ 7º - O PSS poderá prever as seguintes modalidades de florestas de produção:

I - preexistentes ou a plantar em terras próprias;

II - a plantar em terras arrendadas ou de terceiros;

III  -  plantadas  por  meio  de  fomento  florestal,  com  contratos  de  vinculação  de

fornecimento da matéria-prima produzida;

IV  -  adquiridas  de  terceiros  com  contratos  de  vinculação  de  fornecimento  da

matéria-prima produzida;

V -  adquiridas em mercado futuro com compromisso formal  de fornecimento  da

matéria-prima contratada, conforme regulamento.

§  8º  -  Poderão fazer  parte  do PSS as ações de reposição florestal  referente  à

formação de florestas de produção.

§ 9º - Na hipótese de distrato de vinculação da floresta entre a empresa e o terceiro,

deverá ser apresentada a comprovação de nova fonte de suprimento de matéria-

prima florestal, nos termos do § 7º, em volume igual ou superior ao da vinculação

anterior, com a mesma previsão de colheita, conforme regulamento.

Art. 86 - A pessoa física ou jurídica a que se refere o art. 80, antes de iniciar ou

reiniciar suas atividades ou ampliar sua capacidade produtiva, apresentará florestas

de  produção  em ponto  de  colheita  ou  consumo,  para  atendimento  aos  seguintes

percentuais mínimos:

I - até o final do ano de 2013, até 85% (oitenta e cinco por cento);

II - de 2014 a 2017, até 90% (noventa por cento);

III - a partir de 2018, até 95% (noventa e cinco por cento).

Parágrafo único -  Para fins de cumprimento  do disposto neste  artigo,  a pessoa

física ou jurídica a  que se  refere o  art.  83  deverá comprovar  a continuidade das

atividades de produção, por meio da ocorrência cumulativa de:

I  -  funcionamento  não  interrompido  de  equipamento  que  utilize  matéria-prima

florestal, excetuando-se a paralisação por motivos de manutenção ou reforma;

II - consumo de energia elétrica referente à capacidade mínima de produção e de

funcionamento;

III - comprovação de aquisição de carvão vegetal de forma ininterrupta, correlata à



856
____________________________________________________________________________

produção mensal mínima.

Art. 87 - A pessoa física ou jurídica obrigada a apresentar o seu PSS deverá exibir,

no final do exercício anual, a CAS, demonstrando a origem das fontes relacionadas

no PSS, conforme regulamento.

Parágrafo único - Os produtos e subprodutos da flora, de origem nativa, oriundos de

outros Estados da Federação, relacionados na Comprovação Anual de Suprimento -

CAS -, deverão estar acobertados pelos documentos de controle de origem, sob pena

de aplicação das sanções previstas em lei.

CAPÍTULO IX

DO CONTROLE DOS PRODUTOS E DOS SUBPRODUTOS FLORESTAIS

Art. 88 - A autorização para exploração de cobertura vegetal nativa, emitida pelo

órgão ambiental  competente,  complementará  o  documento  de  natureza  ambiental

destinado à comercialização e ao transporte dos produtos e subprodutos florestais.

Art. 89 - Ficam obrigadas ao registro e à renovação anual do cadastro no órgão

ambiental competente:

I  -  a  pessoa  física  ou  jurídica  que  explore,  utilize,  transforme,  industrialize,

comercialize ou consuma, no território  do Estado, sob qualquer  forma, produto ou

subproduto da flora nativa ou plantada;

II - a pessoa física ou jurídica que transporte carvão vegetal no território do Estado,

ainda que o produto seja originário de outra unidade da Federação.

§  1º  -  O  órgão  ambiental  competente  disponibilizará  e  manterá  sistema

informatizado de acesso ao registro e ao cadastro de que trata este artigo, por meio

da internet.

§ 2º - O registro e a renovação anual do cadastro estão sujeitos à cobrança nos

termos definidos em regulamento específico.

Art. 90 - Ficam isentos do registro de que trata o art. 89:

I - a pessoa física que utilize produto ou subproduto da flora para uso doméstico ou

trabalho  artesanal,  salvo  quando  se  tratar  de  espécie  ameaçada  de  extinção,

inclusive em âmbito local;

II - aquele que tenha por atividade a apicultura;

III  -  a empresa de comércio varejista e a microempresa que utilizem produto ou
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subproduto  da  flora  já  processado  química  ou  mecanicamente,  nos  limites

estabelecidos pelo poder público;

IV - o produtor rural que produza, em caráter eventual, carvão vegetal por meio do

aproveitamento  de  material  lenhoso  oriundo  de  uso  alternativo  do  solo  com

autorização  concedida  por  prazo  não  superior  a  cento  e  oitenta  dias,  sendo

obrigatório o seu cadastro para a comercialização;

V - a pessoa física que explore produtos da flora em sua propriedade, nos limites

estabelecidos pelo poder público, em regulamento.

Parágrafo único - As isenções definidas neste artigo não desobrigam das demais

regularizações exigíveis pela legislação ambiental vigente.

Art.  91  -  O Poder  Executivo  estabelecerá  normas  de controle  ambiental  para  a

comercialização e o transporte dos produtos e subprodutos florestais de origem nativa

submetidos a processamento químico ou mecânico.

Parágrafo único - O disposto no “caput” não se aplica a carvão vegetal.

Art. 92 - A volumetria autorizada de produtos e subprodutos florestais poderá ser

parcelada à pessoa física e jurídica e controlada mediante a emissão de documento

de natureza ambiental, com prazo de validade correspondente ao período estipulado

na autorização para exploração florestal.

CAPÍTULO X

DA PROIBIÇÃO DO USO DE FOGO E DA PREVENÇÃO E DO COMBATE A

INCÊNDIOS FLORESTAIS

Art. 93 - São proibidos o uso do fogo e a prática de qualquer ato ou a omissão que

possam ocasionar incêndio florestal.

§ 1º - Para efeito desta lei, considera-se incêndio florestal o fogo sem controle em

floresta e nas demais formas de vegetação.

§ 2º - Admite-se o uso do fogo nas seguintes situações:

I  -  em locais ou regiões cujas peculiaridades justifiquem o emprego do fogo em

práticas agropastoris  ou florestais,  mediante prévia autorização do órgão estadual

ambiental,  para cada imóvel  rural ou de forma regionalizada, que estabelecerá os

critérios de uso, monitoramento e controle;

II  -  em unidades de conservação de uso sustentável,  na queima controlada, em
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conformidade  com  o  respectivo  plano  de  manejo,  mediante  prévia  aprovação  do

órgão gestor da unidade de conservação,  visando ao manejo conservacionista da

vegetação nativa, cujas características ecológicas estejam associadas evolutivamente

à ocorrência do fogo;

III  -  em atividades vinculadas a pesquisa científica devidamente aprovada pelos

órgãos ambientais competentes e realizada por instituição de pesquisa reconhecida;

IV  -  em  práticas  de  prevenção  e  combate  aos  incêndios  florestais,  conforme

regulamento.

§ 3º - Na situação prevista no inciso I do § 2°, o órgão ambiental competente exigirá

que  os  estudos  demandados  para  o  licenciamento  da  atividade  rural  contenham

planejamento específico sobre o emprego do fogo, o monitoramento e o controle dos

incêndios florestais.

§  4º  -  Na  apuração  da  responsabilidade  pelo  uso  irregular  do  fogo  em  terras

públicas  ou  particulares,  a  autoridade  competente  para  fiscalização  e  autuação

deverá comprovar o nexo de causalidade entre a ação do proprietário ou preposto e o

dano efetivamente causado.

§  5º  -  É  necessário  o  estabelecimento  de  nexo  causal  na  verificação  das

responsabilidades  por  infração  pelo  uso  irregular  do  fogo  em  terras  públicas  ou

particulares.

Art.  94  -  Os  órgãos  ambientais,  bem  como  todo  órgão  público  ou  privado

responsável  pela  gestão  de  áreas  com  vegetação  nativa  ou  plantios  florestais,

deverão elaborar, atualizar e implantar planos de contingência para o combate aos

incêndios florestais e montar infraestrutura adequada para ações emergenciais.

Art. 95 - O Poder Executivo estabelecerá Política Estadual de Manejo e Controle de

Queimadas,  Prevenção  e  Combate  aos  Incêndios  Florestais,  que  promova  a

articulação institucional com vistas à substituição do uso do fogo no meio rural, no

controle de queimadas, na prevenção e no combate aos incêndios florestais e no

manejo do fogo em áreas naturais protegidas.

§ 1º - Para subsidiar planos estratégicos de prevenção e combate aos incêndios

florestais,  a política a que se refere  o  “caput”  deverá  prever  instrumentos para a

análise dos impactos das queimadas sobre:
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I - as mudanças climáticas;

II - as mudanças no uso da terra;

III - a conservação dos ecossistemas;

IV - a saúde pública;

V - a fauna.

§ 2º - A política a que se refere o “caput” deverá observar cenários de mudanças

climáticas e potenciais aumentos de risco de ocorrência de incêndios florestais.

Art.  96  -  A  prevenção  e  o  combate  aos  incêndios  florestais  serão  realizados

mediante ação permanente e integrada do poder público e da iniciativa privada, sob a

coordenação geral do órgão estadual ambiental competente.

Art.  97 -  O proprietário  ou seu preposto e o  posseiro de área de floresta e de

demais formas de vegetação são obrigados a adotar medidas e normas de prevenção

contra incêndio florestal, na forma do regulamento.

Art. 98 - O Estado manterá canais de comunicação gratuitos para a comunicação

de incêndios florestais.

Art. 99 - Serão segurados contra incêndio florestal os titulares de cargo ou função

pública que prestam serviços nessa atividade.

Art. 100 - Os recursos provenientes das multas por infração às normas previstas

neste capítulo serão aplicados pelo órgão ambiental competente, em atividades de

prevenção e combate a incêndios florestais.

Art.  101  -  Os  serviços  prestados  no  combate  a  incêndios  florestais  são

considerados de relevante interesse público.

CAPÍTULO XI

DOS INCENTIVOS FISCAIS E ESPECIAIS

Art.  102 - O poder público, por meio dos órgãos competentes, criará normas de

apoio e incentivos fiscais e concederá incentivos especiais para a pessoa física ou

jurídica que:

I - preservar e conservar vegetação nativa;

II - implantar sistemas agroflorestais em áreas degradadas;

III - recuperar áreas degradadas com espécies nativas;

IV - sofrer limitações ou restrições no uso de recursos naturais de sua propriedade,
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mediante  ato  do  órgão  competente  federal,  estadual  ou  municipal,  para  fins  de

proteção dos ecossistemas e de conservação do solo;

V - proteger e recuperar corpos d’água;

VI  -  praticar  técnicas  de  agricultura  de  baixo  carbono,  entre  elas  a  integração

lavoura-pecuária-floresta - ILPF -;

VII - criar e implantar RPPNs;

VIII  -  contribuir  na  implantação  e  manutenção  de  unidades  de  conservação

estaduais  por  meio  de  investimentos  ou  de  custeio,  ou  na  administração dessas

unidades por meio de cogestão.

Parágrafo único -  A comprovação das ações a que se referem os incisos deste

artigo se dará na forma de regulamento.

Art. 103 - Para os efeitos desta lei, consideram-se incentivos especiais:

I  -  a  prioridade  de  atendimento  pelos  programas  de  infraestrutura  rural,

notadamente  pelos  de  proteção  e  recuperação  do  solo,  energização,  irrigação,

armazenagem, telefonia e habitação;

II  -  a  preferência  na  prestação de serviços  oficiais  de  assistência  técnica  e  de

fomento, notadamente ao pequeno proprietário rural e ao agricultor familiar;

III  -  o  fornecimento  gratuito  de  mudas  de  espécies  nativas  ou  ecologicamente

adaptadas, produzidas com a finalidade de recompor a cobertura vegetal natural;

IV  -  o  apoio  técnico-educativo  no  desenvolvimento  de  projetos  de  preservação,

conservação e recuperação ambiental;

V  -  o  apoio  técnico-educativo  ao  pequeno  proprietário  rural,  em  projetos  de

reflorestamento, com a finalidade de suprir a demanda de produtos e subprodutos

florestais;

VI -  a concessão de incentivo financeiro a proprietários e posseiros rurais,  para

recuperação,  preservação  e  conservação  de  áreas  necessárias  à  proteção  da

biodiversidade e  ecossistemas especialmente sensíveis,  nos  termos  da legislação

vigente;

VII  -  a  ampliação do tempo  de vigência  da  licença  ambiental  concedida,  a  ser

definida na regulamentação desta lei, desde que a pessoa jurídica não tenha sofrido

autuação por falta gravíssima.
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Art.  104  -  Será  assegurada  aos  agricultores  familiares  e  pequenos  produtores

rurais, por meio dos órgãos técnicos estaduais, a gratuidade de assistência técnica,

nos termos de regulamento.

CAPÍTULO XII

DA ESTRADA-PARQUE

Art. 105 - O Poder Executivo poderá declarar estrada-parque a via ou o trecho de

via  estadual  com  atributos  que  possibilitem  conciliar  sua  utilização  com  a

conservação do meio ambiente,  a  fruição da paisagem,  a  educação ambiental,  o

turismo ecológico, o lazer e o desenvolvimento socioeconômico.

Art. 106 - A declaração de via ou trecho de via como estrada-parque será precedida

de inventário dos atributos  naturais,  paisagísticos, históricos,  culturais,  turísticos e

recreativos da região por ela atravessada.

§ 1° - Pessoa física ou jurídica poderá apresentar projeto de declaração de estrada-

parque ao órgão estadual de turismo competente, atendido o requisito previsto no

“caput”.

§ 2° - O projeto de estrada-parque será divulgado no órgão oficial de imprensa do

Estado e na página oficial na internet do órgão estadual de turismo competente e será

aberto à consulta e à manifestação públicas.

§ 3° - O órgão ambiental competente e o órgão ou entidade executivos de trânsito

ou rodoviários  com circunscrição sobre  a  via  serão formalmente  comunicados  da

apresentação de projeto  de  declaração de estrada-parque,  a  fim  de  que  possam

manifestar-se no processo administrativo correspondente.

§  4°  -  A declaração  de  estrada-parque  no  interior  de  unidade  de  conservação

depende da aprovação do órgão público ou da entidade responsável pela gestão da

unidade, além do atendimento das exigências previstas neste artigo.

Art. 107 - A declaração de via ou trecho de via como estrada-parque implicará, nos

termos de regulamento, a construção e a manutenção de infraestrutura que possibilite

o ecoturismo e o turismo ecológico.

Art.  108  -  O  órgão  público  ou  a  entidade  responsável  pela  administração  de

estrada-parque estimulará e promoverá o turismo ecológico e cultural ao longo da via

ou trecho de via, como forma de valorizar os atributos naturais e históricos da região
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e de aliar o seu desenvolvimento socioeconômico à preservação ambiental.

CAPÍTULO XIII

DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES

Art. 109 - As infrações às normas de proteção às políticas florestal e de proteção à

biodiversidade, classificadas em leves, graves e gravíssimas, a critério do Copam,

serão punidas nos termos desta lei.

§  1º  -  Para  imposição  e  gradação  da  penalidade,  a  autoridade  competente

observará:

I - a gravidade do fato, tendo em vista os motivos da infração e suas consequências

para a saúde pública e para o meio ambiente;

II - os antecedentes do infrator, do empreendimento ou da instalação relacionados

com a infração, quanto ao cumprimento da legislação ambiental estadual;

III - a situação econômica do infrator, no caso de multa;

IV - a efetividade das medidas adotadas pelo infrator para a correção dos danos

causados ao meio ambiente;

V - a colaboração do infrator com os órgãos ambientais na solução dos problemas

advindos de sua conduta.

§ 2º - O regulamento desta lei detalhará:

I - o procedimento administrativo de fiscalização;

II  -  o procedimento administrativo,  as hipóteses e os critérios para aplicação de

sanções;

III  -  a  tipificação  e  a  classificação  das  infrações  às  normas  de  proteção  à

biodiversidade;

IV - o detalhamento da destinação final dos bens apreendidos;

V  -  a  competência  e  o  procedimento  para  elaboração  das  normas  técnicas

complementares.

Art.  110  -  As  ações  e  omissões  contrárias  às  disposições  desta  lei  sujeitam  o

infrator às penalidades especificadas em regulamento, sem prejuízo, no que couber,

da reparação do dano ambiental, às seguintes sanções legais:

I - advertência;

II - multa simples;



863
____________________________________________________________________________

III - multa diária;

IV - apreensão de produtos e subprodutos da fauna silvestre e flora, instrumentos,

petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração;

V - destruição ou inutilização do produto;

VI - suspensão de venda e fabricação do produto;

VII - embargo de obra ou atividade;

VIII - demolição de obra;

IX - suspensão parcial ou total das atividades;

X - restrição de direitos.

§ 1º - Se o infrator cometer, simultaneamente, duas ou mais infrações, ser-lhe-ão

aplicadas, cumulativamente, as sanções a elas cominadas.

§ 2º - A advertência será aplicada quando forem praticadas infrações classificadas

como leves.

§ 3º - A multa simples e a multa diária serão calculadas por unidade, hectare, metro

cúbico, quilograma, metro de carvão ou outra medida pertinente, de acordo com a

natureza da infração cometida.

§ 4° - A multa simples será aplicada sempre que o agente:

I - reincidir em infração classificada como leve;

II - praticar infração grave ou gravíssima;

III - obstar ou dificultar ação fiscalizadora.

§  5º  -  A multa  diária  será  aplicada  sempre  que  o  cometimento  da  infração  se

prolongar no tempo e será computada até que o infrator demonstre a regularização

da situação à autoridade competente.

§ 6º - O valor da multa de que tratam os incisos II e III do “caput” será fixado em

regulamento, sendo de, no mínimo, R$69,00 (sessenta e nove reais) e, no máximo,

R$50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), e corrigido anualmente, com base na

variação da Unidade Fiscal do Estado de Minas Gerais - Ufemg.

§ 7º - Até 50% (cinquenta por cento) do valor da multa de que trata o inciso II do

“caput” poderão ser convertidos, mediante assinatura de termo de compromisso com

o órgão ambiental competente, em medidas de controle, que poderão incluir ação de

preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente a ser realizada
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em  qualquer  parte  do  território  do  Estado,  sem  prejuízo  da  reparação  do  dano

ambiental diretamente causado pelo empreendimento.

§ 8º - Comprovada a apresentação de documento de recolhimento de multa com

falsa autenticação, a multa devida terá seu valor duplicado.

§ 9º - Em caso de reincidência em infração punida com multa, a pena será aplicada

em  dobro  e,  a  partir  da  segunda  reincidência  na  mesma  infração,  a  critério  da

autoridade competente, poderá ser aplicada a pena de suspensão parcial ou total das

atividades.

§ 10 -  Ao infrator  que estiver  exercendo atividade sem regularização ambiental,

além das demais penalidades cabíveis, será aplicada a penalidade de suspensão de

atividades, a qual prevalecerá até que o infrator obtenha a licença ou autorização

devida ou firme termo de ajustamento de conduta com o órgão ambiental, com as

condições e prazos para funcionamento do empreendimento até a sua regularização.

§ 11 - Caso já tenha sido protocolada a documentação exigida para a regularização

ambiental a que refere o § 10, ao proprietário ou possuidor do imóvel rural não será

imputada sanção administrativa, inclusive restrição de direitos.

§ 12 - As sanções restritivas de direito são:

I - suspensão de registro, cadastro, licença ou autorização;

II - cancelamento de registro, cadastro, licença ou autorização;

III  -  suspensão de entrega ou utilização de documentos  de  controle  ou registro

expedidos pelo órgão ambiental competente;

IV - perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais;

V  -  perda  ou  suspensão  da  participação  em  linhas  de  financiamento  em

estabelecimentos oficiais de crédito;

VI - proibição de contratar com a administração pública, pelo período de até três

anos.

§ 13 - Os débitos resultantes de multas aplicadas em decorrência desta lei poderão

ser parcelados, corrigidos monetariamente, com vencimento antecipado das parcelas

vincendas em caso de inadimplência, nos termos do regulamento.

Art. 111 - Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos e

lavrados  os  respectivos  autos,  observando-se  que  os  produtos  e  subprodutos  da
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fauna silvestre e  da  flora  serão avaliados e,  a  critério  da autoridade competente,

alienados  em  hasta  pública,  destruídos,  inutilizados  ou  doados  aos  órgãos  ou

entidades  ambientais,  científicas,  culturais,  educacionais,  hospitalares,  penais,

policiais, públicas e outras entidades com fins beneficentes.

Parágrafo único - Somente poderão participar da hasta pública prevista no “caput”

as pessoas e as empresas que demonstrarem não ter praticado infração ambiental

nos três anos anteriores à hasta pública e que estejam regularmente licenciadas para

as atividades que desempenhem.

Art. 112 - As penalidades previstas no art. 110 incidem sobre os autores, sejam eles

diretos,  representantes  legais  ou  contratuais,  ou  sobre  quem, de  qualquer  modo,

concorra para a prática da infração ou para obter vantagem dela.

Parágrafo único - Se a infração for praticada com a participação direta ou indireta

de técnico  responsável,  será motivo  de  representação para  abertura  de  processo

disciplinar pelo órgão de classe, sem prejuízo de outras penalidades.

Art. 113 - A fiscalização do cumprimento do disposto nesta lei, no seu regulamento e

nas  demais  normas  ambientais  em  vigor  será  exercida  pelos  órgãos  ambientais

competentes,  aos  quais  compete,  por  intermédio  de  seus  servidores  previamente

credenciados pelo titular do respectivo órgão ou entidade:

I - efetuar vistorias e elaborar o respectivo relatório;

II - verificar a ocorrência de infração à legislação ambiental;

III  -  lavrar  notificações,  autos  de  fiscalização  e  de  infração,  aplicando  as

penalidades cabíveis.

§  1º  -  Poderão  ser  delegadas  à  Polícia  Militar  de  Minas  Gerais  -  PMMG  -,

respeitada a competência exclusiva da União, mediante convênio a ser firmado com o

órgão ambiental competente, as competências previstas neste artigo.

§ 2º - Os servidores dos órgãos ambientais competentes e da PMMG, no exercício

das atividades de fiscalização do cumprimento desta lei, lavrarão notificações, autos

de fiscalização, infração e demais documentos pertinentes, nos formulários próprios

do Sistema Estadual de Meio Ambiente e encaminharão os respectivos processos ao

órgão ou entidade responsável pela autuação.

§ 3º - As multas decorrentes da aplicação de penalidades administrativas previstas
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nesta lei serão arrecadadas por meio de guias próprias, em conta específica a ser

movimentada pelo IEF.

§  4º  -  Do  valor  arrecadado  com  a  aplicação  de  penalidades  administrativas

previstas  nesta  lei,  ressalvado o disposto no  art.  100,  50% (cinquenta por  cento)

constituirão receita própria do IEF e 50% (cinquenta por cento) serão aplicados no

pagamento de serviços ambientais, conforme estabelecido no inciso VII do art. 5º da

Lei nº 17.727, de 13 de agosto de 2008, que institui o Bolsa Verde.

Art. 114 - A autoridade ambiental que tiver conhecimento de infração ambiental é

obrigada  a  promover  a  sua  apuração  imediata,  mediante  processo  administrativo

próprio, sob pena de responsabilidade funcional, sem prejuízo de outras sanções civis

e penais cabíveis.

Art. 115 - O autuado tem o prazo de vinte dias contados da notificação da autuação

para  apresentar  defesa  dirigida  ao  órgão  responsável  pela  autuação,  facultada  a

juntada dos documentos que julgar convenientes.

Parágrafo  único  -  Da  decisão  caberá  recurso,  no  prazo  de  trinta  dias,

independentemente  de  depósito  ou  caução,  dirigido  ao  Copam,  nos  termos  de

regulamento.

CAPÍTULO XIV

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 116 - As pessoas físicas ou jurídicas prestadoras de serviços que envolvam o

uso  de  tratores  de  esteira  ou  similares  para  supressão  de  vegetação  nativa  são

obrigadas a cadastrar-se no órgão ambiental estadual, conforme regulamento.

Art.  117  -  Os  recursos  provenientes  da  aplicação  dos  emolumentos  e  taxas

previstos nesta lei serão destinados às atividades do IEF, conforme regulamento.

Art. 118 - Nas atividades de fiscalização previstas nesta lei, a PMMG e o Corpo de

Bombeiros  Militar  de  Minas  Gerais  -  CBMMG  -  atuarão  articuladamente  com  a

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - Semad - e

suas entidades vinculadas.

Parágrafo  único  -  A  PMMG  poderá  agir  articuladamente  com  outros  órgãos

ambientais, mediante convênio, para proteção da fauna silvestre e da flora.

Art. 119 - No caso de reforma e abertura de estradas e rodovias, inclusive federais,
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a plantação de gramíneas às margens das vias, quando necessária, será feita com

espécies de baixo porte, com vistas à prevenção de incêndios e perdas de solo.

Art. 120 - A pessoa física ou jurídica consumidora de matéria-prima florestal poderá,

a  critério  do  órgão  competente,  optar  por  quitar  o  passivo  de  reposição  florestal

apurado,  referente  ao  período  anterior  ao  ano  de  2012,  mediante  doação  ao

patrimônio público de área dentro de unidade de conservação de proteção integral

estadual, de domínio público, baseada em avaliação oficial.

Parágrafo  único  -  Fica  vedada,  para  fins  de  quitação  de  débito  de  reposição

florestal, o crédito antecipado.

Art. 121 - O Poder Executivo providenciará a distribuição gratuita de cópias desta lei

às  escolas  públicas  e  privadas  de  ensinos  fundamental,  médio  e  superior,  aos

sindicatos  e  às  associações  de proprietários  e  trabalhadores  rurais  do  Estado,  a

bibliotecas públicas e prefeituras municipais e promoverá campanhas institucionais

com vistas à sua divulgação.

Parágrafo único - A distribuição de que trata o “caput” será acompanhada de ampla

divulgação  e  explicação  do  conteúdo  da  lei  e  dos  princípios  de  conservação  da

natureza.

Art.  122 - Além do disposto nesta lei  e sem prejuízo da criação de unidades de

conservação da natureza, na forma da Lei Federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000, e

de  outras  ações  cabíveis  voltadas  à  proteção  das  florestas  e  outras  formas  de

vegetação, o poder público federal, estadual ou municipal poderá:

I - proibir ou limitar o corte das espécies da flora raras, endêmicas, em perigo ou

ameaçadas de extinção,  bem como das espécies  necessárias  à subsistência  das

populações  tradicionais,  delimitando  as  áreas  compreendidas  no  ato,  fazendo

depender de autorização prévia, nessas áreas, o corte de outras espécies;

II  -  declarar  qualquer  árvore  imune  de  corte,  por  motivo  de  sua  localização,

raridade, beleza ou condição de porta-sementes;

III  -  estabelecer  exigências  administrativas  sobre  o  registro  e  outras  formas  de

controle de pessoas físicas ou jurídicas que se dedicam à extração, à indústria ou ao

comércio de produtos ou subprodutos florestais, em áreas devidamente delimitadas.

Art. 123 - O Plano de Auto-Suprimento - PAS -, apresentado na forma do art. 48 da
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Lei nº 14.309, de 2002, passa a ser denominado PSS, mantendo-se os compromissos

estabelecidos.

Art. 124 - As áreas de proteção especial - APEs -, criadas com base na Lei Federal

nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, e aquelas instituídas pelos Municípios com a

finalidade  de  proteção  de  mananciais  serão  reavaliadas,  no  todo  ou  em  parte,

mediante ato normativo do mesmo nível hierárquico que as criou, com o objetivo de

promover seu enquadramento nas categorias de unidade de conservação previstas

nesta lei.

Art. 125 - O inciso VII, do art. 5º da Lei nº 17.727, de 2008, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 5º - (…)

VII - 50% (cinquenta por cento) dos recursos arrecadados com a cobrança de multa

administrativa por infração à legislação referente às políticas florestal e de proteção à

biodiversidade no Estado.”.

Art. 126 - Ficam revogadas a Lei nº 14.309, de 2002, observado o disposto no § 2º

do art. 78 desta lei, a Lei nº 9.375, de 12 de dezembro de 1986, a Lei nº 10.312, de

12 de novembro de 1990, a Lei  nº 17.353, de 17 de janeiro de 2008, e a Lei  nº

19.484, de 12 de janeiro de 2011.

Art. 127 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 11 de junho de 2013.

Célio Moreira, Presidente e relator - Lafayette de Andrada - Romel Anízio - Zé Maia.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.794/2011

Comissão de Administração Pública

Relatório

De autoria da Deputada Rosângela Reis,  o projeto de lei  em epígrafe “institui  o

Programa Estadual de Capacitação e Qualificação Social e Profissional -  PEQ-MG -

e dá outras providências”.

Publicada no “Diário  do Legislativo”  de 20/5/2011,  foi  a  proposição distribuída à

Comissão de Constituição e Justiça, do Trabalho, da Previdência e da Ação Social, de

Administração Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  emitiu  parecer  pela  juridicidade,
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constitucionalidade  e  legalidade  da  matéria  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  que

apresentou. A Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social, por sua vez,

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.

Compete a esta Comissão pronunciar-se quanto ao mérito da proposição, conforme

dispõe o art.102, I, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em análise  propõe,  nos  termos  de seu art.  1º,  autorizar  o  Poder

Executivo  a  instituir  Programa  Estadual  de  Capacitação  e  Qualificação  Social  e

Profissional -  PEQ-MG -  com a finalidade de promover a formação inicial de jovens e

adultos, a capacitação dos trabalhadores autônomos, empreendedores, agricultores

familiares,  integrantes  da  economia  solidária  e  beneficiários  do  Bolsa  Família,

trabalhadores  rurais  e  trabalhadores  em  situação  de  vulnerabilidade  social,  a

qualificação  da  mão  de  obra  desempregada  e  o  aperfeiçoamento  profissional

frequente dos trabalhadores, por meio da educação continuada.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  em  seu  parecer,  apontou  alguns  vícios

existentes no projeto. Destacou que a elaboração e a execução de programas são

atividades administrativas, que cabem ao Poder Executivo. Além disso, salientou que

configura  ingerência  nas  atividades  desse  Poder  conferir  atribuições  a  órgãos

integrantes da administração pública estadual ou autorizar a celebração de convênio

pelo Executivo.

Assim,  a  referida  Comissão,  com  base  no  entendimento  de  que  o  projeto  de

inciativa parlamentar -  embora não possa dispor sobre atividades eminentemente

administrativas -  pode fixar diretrizes de políticas públicas estaduais, apresentou o

Substitutivo nº1, de forma a afastar os vícios apontados.

A Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social, quando da análise de

mérito, entendeu que o projeto ainda precisava ser aprimorado. Assim, a mencionada

Comissão  apresentou  o  Substitutivo  nº  2,  conferindo  mais  abrangência  e

generalidade às disposições relativas à política que se pretende implementar.

Conforme ressaltado pela Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social,

a proposição em tela tem o mérito de buscar articular todas as ações relacionadas à
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qualificação profissional  desenvolvidas pelo Estado,  como as ações constantes no

Plano Plurianual de Ação Governamental voltadas para a qualificação profissional.

Temos  como  exemplo  as  ações  dos  seguintes  programas:  "Melhor  emprego",

"Formação  profissional  para  o  mercado  de  trabalho",  "Atendimento  ao  ensino

profissional" e "Política pública de promoção de emprego".

Dessa forma, as medidas contidas no projeto são meritórias, uma vez que buscam

traçar uma diretriz comum para todas as ações relativas a matérias desenvolvidas

pela administração estadual, fixando parâmetros para sua implementação. Assim, a

proposição  permite  que  as  políticas  públicas  de  qualificação  profissional

desenvolvidas pelo Estado sejam executadas de modo mais articulado e eficiente.

Conclusão

Ante o exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.794/2011 na forma do

Substitutivo n° 2 apresentado pela Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação

Social,  e  pela  rejeição  do  Substitutivo  nº  1  apresentado  pela  Comissão  de

Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 11 de junho de 2012.

Gustavo Corrêa, Presidente - Inácio Franco, relator - Leonardo Moreira - Antônio

Carlos Arantes.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.378/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Rômulo Viegas, o projeto em epígrafe tem por objetivo

tornar obrigatório que supermercados e congêneres reservem local específico para a

venda de produtos orgânicos.

Foi a matéria distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Defesa do

Consumidor e do Contribuinte e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Em  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, a Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, em análise

de mérito, opinou pela aprovação do projeto na forma desse substitutivo.



871
____________________________________________________________________________

Agora, vem a matéria a esta Comissão para análise da repercussão financeira, nos

termos do art.100, combinado com o art. 102, inciso VII, alínea “d”, do Regimento

Interno.

Fundamentação

A  proposição  em  tela  dispõe  que  os  supermercados  e  congêneres  deverão

disponibilizar local específico para a venda de produtos orgânicos e que terão o prazo

de 180 dias para se adaptarem a essa exigência. Na hipótese do descumprimento da

futura lei, o projeto estabelece multa no valor equivalente a 3.000 Ufemgs, aplicada

em  dobro  no  caso  de  reincidência,  sem  prejuízo  das  sanções  já  previstas  na

legislação.  Cumpre  esclarecer  que,  no  presente  ano,  o  valor  da  Ufemg  é  de

R$2,5016, correspondendo a referida multa a R$7.504,80.

Em  sua  justificação,  o  autor  alega  que  a  proposta  insere-se  na  competência

legislativa concorrente dos Estados e apresenta alta relevância para a saúde pública

e  para  a  preservação  ambiental.  De  acordo  com  ele,  atualmente,  a  agricultura

orgânica  vem  se  desenvolvendo  em  ritmo  acelerado,  acompanhando  a  grande

procura por alimentos não transgênicos e livres de agrotóxicos. Dessa forma, seria

importante criar um espaço diferenciado para a venda de produtos orgânicos.

Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu que não

há óbice à  deflagração do processo legislativo  por  iniciativa  parlamentar  e que a

matéria insere-se na competência legislativa concorrente conferida pela Constituição

da  República  aos  Estados  federados.  Vale  ressaltar  que,  embora  essa  comissão

jurídica  tenha  concluído  pela  constitucionalidade,  legalidade  e  juridicidade  da

proposição, ela alegou que a conclusão definitiva dependeria de análise posterior da

comissão  de  mérito  competente.  Sem  embargo,  visando  aperfeiçoar  a  técnica

legislativa da  proposição e fazer  remissão ao regime sancionatório do  Código  de

Defesa do Consumidor em vez de sanção específica, optou pela apresentação do

Substitutivo nº 1.

Por  seu  turno,  em  seu  parecer,  a  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor  e  do

Contribuinte  julgou  a  matéria  procedente,  fundamentando-se  na  justificação

apresentada pelo autor, já amplamente detalhada.

Agora,  cumpre-nos  elaborar  a  análise  para  chegar  àquela  conclusão  definitiva
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demandada pela Comissão de Constituição e Justiça.

De acordo com a Comissão de Constituição e Justiça, “a proposição sob exame

afeta o princípio da livre iniciativa, que, nos termos da Constituição da República,

além de direito  fundamental  (art.  5º),  consubstancia-se em fundamento do Estado

(art. 1º, IV) e da ordem econômica (art. 170)”. Entretanto, a Comissão afirmou que

essa  análise  não  teria  caráter  absoluto,  de  forma  que,  havendo  outro  princípio

constitucional  em jogo,  deve-se-ia fazer  uma ponderação,  a  fim de definir  aquele

preponderante.  O Supremo Tribunal Federal assentou, por exemplo, que o princípio

da livre iniciativa não pode ser invocado para afastar regras de regulamentação do

mercado e de defesa do consumidor. Assim, a questão que se coloca é se outro

princípio constitucional justificaria, no caso, a restrição ao direito à livre iniciativa dos

hipermercados e supermercados. Todavia, segundo a Comissão, a resposta a essa

questão dependeria de um posterior juízo sobre o mérito da proposição em exame.

Com efeito, temos duas classes de produtos: convencionais e orgânicos. Cada uma

tem suas vantagens e desvantagens, e ambas contam com defensores dos diversos

segmentos  da  sociedade:  acadêmico,  médico,  tecnológico,  governamental,  entre

outros. Trata-se de uma discussão que gera muita controvérsia e debates acerca da

indagação sobre qual desses tipos de alimentos seria o mais saudável e adequado ao

consumo. No entanto, considerando todos os ângulos, não há uma comprovação de

que um seja melhor que o outro.

Não  há  elementos  para  afirmar  que  o  alimento  convencional,  produzido  com

observância das normas técnicas, seja prejudicial à saúde. Há até mesmo autores

que sustentam o contrário, ou seja, que o alimento convencional seria mais saudável

que o orgânico, pois este estaria contaminado por transmissores de doença. Há de se

ressaltar,  também,  que  o  alimento  orgânico  é  menos  acessível  à  população  em

função do seu preço mais alto e da sua oferta ainda pequena. No âmbito mundial, a

maioria dos alimentos são produzidos pela forma convencional. Especialistas afirmam

que, se não fosse a produção de alimentos convencionais, milhões de pessoas iriam

morrer de fome, pois a alimentação orgânica não tem produtividade suficiente.

Ademais, segundo o espírito da ordem jurídico-econômica brasileira, a reserva de

espaço  específico  ou  separado  em  supermercados  e  hipermercados  para  a
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exposição de produtos orgânicos é uma questão a ser resolvida no âmbito da livre

concorrência. Isto é, são os consumidores que, preferindo os estabelecimentos que

comercializam  produtos  orgânicos,  de  maneira  organizada  e  bem  informada,

fatalmente determinarão aos demais comerciantes a adoção de práticas similares.

Assim,  não encontramos valores constitucionais  devidamente  comprovados para

fazer frente ao direito à livre iniciativa. Dessa forma, não há outra alternativa senão a

prevalência desse princípio, até porque ele é um dos pilares da república, conforme

preceitua o art. 1º da Constituição Federal. Portanto, o estabelecimento comercial tem

de fato o direito de se organizar conforme considerar mais conveniente, e o Estado

não pode restringir a sua atuação.

Destarte, levando em consideração essas questões, entendemos que a matéria não

poderia prosperar, ficando prejudicadas outras análises.

Conclusão

Em vista do exposto, opinamos pela rejeição, no 1º turno, do Projeto de Lei nº

2.378/2011.

Sala das Comissões, 11 de junho de 2013.

Zé Maia, Presidente - Romel Anízio, relator - Adalclever Lopes - João Vítor Xavier -

Leonídio Bouças.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.890/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Carlos  Henrique,  o  Projeto  de  Lei  nº  2.890/2012,

“acrescenta inciso ao art. 12 da Lei nº 13.515, de 7 de abril de 2000, que contém o

Código de Defesa do Contribuinte ao Estado de Minas Gerais”.

Publicada no “Diário do Legislativo”, em 1/3/2012, a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Defesa do Consumidor e do Contribuinte,

para receber parecer.

Compete  a  esta  Comissão  pronunciar-se  acerca  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.

Foi  apresentado  requerimento  na  reunião  do  dia  6/11/2012,  solicitando  fosse  a
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proposição baixada à Secretaria de Estado de Fazenda, para que se manifestasse

sobre  a  medida  contida  na  proposição.  A resposta  a  essa  diligência  encontra-se

anexada ao projeto.

Fundamentação

A proposição em análise pretende alterar o Código Defesa do Contribuinte de forma

a  determinar  que  o  Estado  estabeleça  normas  e  rotinas  de  atendimento  nas

repartições  administrativas  e  fazendárias  que  permitam  ao  contribuinte  pagar  os

tributos devidos com cartão de crédito ou débito, inclusive em caixas eletrônicos da

rede bancária.

Passemos, então, à análise da proposição.

Nos termos do art. 24 da Constituição da República de 1988, compete à União, aos

Estados  e  ao  Distrito  Federal  legislar  concorrentemente  sobre  direito  tributário  e

financeiro.  À  União  cabe  estabelecer  as  normas  gerais  sobre  a  matéria,  e  aos

Estados  e  ao  Distrito  Federal  incumbe  suplementá-las  para  atender  às  suas

peculiaridades. A Lei Federal nº 5.172, de 25/10/1966, denominada Código Tributário

Nacional -  CTN - , contém as normas gerais de direito tributário.

Em seu art. 7º, o CTN dispõe que “a competência tributária é indelegável,  salvo

atribuição  das  funções  de  arrecadar  ou  fiscalizar  tributos,  ou  de  executar  leis,

serviços, atos ou decisões administrativas em matéria tributária, conferida por uma

pessoa  jurídica  de  direito  público  a  outra,  nos  termos  do  §  3º  do  art.  18  da

Constituição”. Ainda, no § 3º do artigo, estabelece que “não constitui delegação de

competência o cometimento, a pessoas de direito privado, do encargo ou da função

de arrecadar tributos”.

Sobre  a  matéria,  cumpre-nos  informar  que  o  Estado  de  Minas  Gerais  vem

facilitando o  pagamento  de  débitos  tributários.  Segundo informação disponível  no

“site” da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais, “o contribuinte/cidadão

mineiro tem à sua disposição várias  modalidades para  recolhimento de tributos e

outras  receitas  estaduais,  podendo  fazê-lo  via  internet,  nos  terminais  de  auto

atendimento,  nos  caixas  da  rede  bancária  arrecadadora  (inclusive  em  agências

situadas  fora  do  Estado)  e  até  via  telefone”.  Dessas  informações,  consta  o

credenciamento de sete instituições bancárias para pagamento de ICMS, IPVA, ITCD,
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taxas estaduais e outras receitas fiscais, por meio de documentos com código de

barras, cujo recebimento pode se dar via internet ou terminais de autoatendimento.

Desse modo, tendo em vista que o Estado já possibilita o pagamento de tributos

nos terminais de autoatendimento,  o que é feito por meio de um cartão bancário,

conclui-se  que  a  inovação  veiculada  pela  proposição  consiste  em  possibilitar  o

pagamento de tributos estaduais por meio de cartões de crédito ou débito de qualquer

instituição financeira ou administradora.

Nesse diapasão, cumpre-nos observar que a instituição de normas dessa natureza

possui  um caráter eminentemente administrativo, uma vez que estão inseridas no

campo  da  discricionariedade  do  administrador  para  eleger  a  melhor  forma  de

proceder  à  arrecadação,  consideradas  as  vantagens  que  cada  sistema  lhe

proporciona  diante  de  fatores  como  índices  de  inadimplência  e  garantias  para

cobrança de seus créditos.

Outro ponto que merece destaque consiste no fato de que, aberta a possibilidade

do pagamento de tributos com cartões de crédito, a relação daí originada não será

apenas entre o ente tributante, no caso o Estado, e o contribuinte. Isso porque, na

sistemática das operações com cartão de crédito, o “pagamento” (do tributo) se dará

com a assinatura do comprovante da transação ou com o fornecimento da senha pelo

titular do cartão. A partir daí, a administradora passará a ser responsável pelo repasse

do recurso ao Estado, independentemente do pagamento da fatura pelo titular,  ou

seja, ocorrerá a substituição do devedor da obrigação. Pode-se, inclusive, questionar

se  a  obrigação  tributária  perderia  tal  natureza,  transformando-se  em  obrigação

contratual, sem as garantias do crédito tributário.

Ademais, é sabido que, usualmente, os recursos advindos da compra a crédito não

são imediatamente repassados ao destinatário.  Dessa forma,  poder-se-ia criar  um

problema para os  cofres  públicos,  uma vez que,  ao permitir  o  pagamento  com a

utilização  de  cartões  de  crédito,  os  recursos  não  seriam  mais  repassados

imediatamente ao Tesouro.

Não  se  pode  esquecer,  ainda,  que  o  pagamento  por  meio  de  cartões  implica

cobrança  de  taxas  de  administração,  o  que  pode  onerar  o  Estado  e,

consequentemente, o contribuinte. Salientamos que o sistema de remuneração das



876
____________________________________________________________________________

administradoras poderia, inclusive, resultar em ofensa à Lei Complementar nº 101, de

4/5/2000 -  Lei de Responsabilidade Fiscal. Essa norma dispõe, em seu art. 16, que a

criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento

da despesa serão acompanhados de estimativa do impacto orçamentário-financeiro

no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes, assim como de

declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária

e financeira com a Lei Orçamentária Anual e compatibilidade com o plano plurianual e

com a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Por  fim,  ressaltamos  que  a  Secretaria  de  Estado  de  Fazenda,  em  resposta  a

diligência requerida por esta Comissão, se manifestou pela rejeição do projeto.

No que tange ao recebimento de tributos por meio de cartão de débito, a referida

Pasta informou que “a arrecadação de tributos e demais receitas do Estado de Minas

Gerais é normatizada pela Resolução da Secretaria da Fazenda nº 4.359/2011. No

art. 11 dessa Resolução, que define as formas de recebimento, está previsto, entre

outras modalidades, o recebimento de tributos de demais receitas estaduais por meio

de  cartão  de  débito  (…)  Há  de  se  ressaltar  que  já  existe  a  possibilidade  de

pagamento de tributos e demais receitas estaduais por meio de cartões de débito,

porém  somente  para  contribuintes  que  possuam  conta  corrente  nos  bancos

credenciados (…). Esses pagamentos podem ocorrer no sítio, agências ou terminais

de auto atendimento (…)”.

Sobre  o  pagamento  de  tributos  com  cartão  de  crédito,  a  Secretaria  assim  se

manifestou:

“Quanto ao cartão de crédito temos algumas questões a serem vencidas. A primeira

é que a Lei nº 4.320, de 1964, que estabelece normas gerais de direito financeiro

para a União, Estados e Municípios, institui em seu art. 6º o denominado 'princípio do

orçamento  bruto':  'Art.  6º  -   Todas  as  receitas  e  despesas  constarão  de  lei  de

orçamento pelos seus totais, vedadas quaisquer deduções'. Esse dispositivo impõe à

empresa de cartão de crédito o repasse do valor total do tributo e a cobrança pelo

serviço prestado posteriormente. Outra questão importante é o lapso de tempo entre

o pagamento do tributo e o repasse de recurso ao Estado (…). Além disso, não pode

haver prazo diferenciado de recolhimento ao erário, caso o contribuinte utilize uma ou
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outra modalidade de pagamento.  Ressaltamos que a Secretaria  (…), por meio da

Resolução  nº  4.359,  de  11/10/2011,  estabeleceu  em  seu  art.  30  que  'O  agente

arrecadador será remunerado por unidade de recebimento (e não por um percentual

sobre  o  valor  arrecadado,  como  é  comum  nesse  mercado),  considerando-se

recebimento  cada  documento  processado,  conforme  valores  definidos  em

resolução`.”

(…)

“O emissor  do cartão de crédito  assume, perante o fornecedor,  a  obrigação de

efetuar o pagamento do valor dos serviços e produtos adquiridos pelo titular do cartão

e, só após, exige o reembolso perante o titular. Se este não tem lastro financeiro não

cumprirá sua obrigação junto ao emissor,  e,  este, por sua vez,  terá de suportar  o

prejuízo.  Por  isso,  as formas de contratação de tarifas são bastante diferenciadas

para  as  duas  modalidades  de  pagamento.  Na  modalidade  de  cartão  de  crédito,

conforme o tipo de contrato, poderá ocorrer a incidência de juros para o qual não há

previsão no âmbito do serviço público para suportá-lo.”

Conclusão

Pelas  razões  expostas,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 2.890/2012.

Sala das Comissões, 11 de junho de 2013.

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

André Quintão - Luiz Henrique.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.590/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei 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.

A  proposição  foi  analisada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

do Substitutivo nº 1, que apresentou; e pela Comissão de Transporte, Comunicação e

Obras  Públicas,  que  opinou  por  sua  aprovação  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,
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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 3.590/2012 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

330m do Km 17 e autoriza a doação do referido trecho ao Município de Santa Cruz do

Escalvado.

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 o Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição

e Justiça, tem como finalidade retificar os dados referentes ao trecho de rodovia a ser

doado, além de adequar o texto da proposição à técnica legislativa.

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 3.590/2012, no

1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e
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Justiça.

Sala das Comissões, 12 de junho de 2013.

Zé Maia, Presidente - João Vítor Xavier, relator - Adalclever Lopes - Romel Anízio -

Luiz Henrique.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 11/6/2013, a seguinte comunicação:

Do Deputado Bosco  em  que  notifica  o  falecimento  do  Sr.  Hélio  Eurípedes  dos

Santos Borges, ocorrido em 7/6/2013, em Pedrinópolis. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 14 DE JUNHO DE 2013

ATAS

ATA DA 38ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 12/6/2013

Presidência do Deputado Hely Tarqüínio

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

Correspondência:  Mensagem  nº  466/2013  (encaminhando  o  Projeto  de  Lei  nº

4.189/2013),  do  Governador  do  Estado  -  Ofícios  -  2ª  Fase  (Grande Expediente):

Apresentação  de  Proposições:  Projetos  de  Lei  nºs  4.190  a  4.201/2013  -

Requerimentos  nºs  4.958  a  4.976/2013  -  Requerimentos  das  Comissões  de

Transporte e de Assuntos Municipais e dos Deputados Arlen Santiago e Duarte Bechir

(4)  -  Comunicações:  Comunicações  das Comissões  de Administração Pública,  de

Esporte, de Transporte, de Assuntos Municipais, de Turismo, de Direitos Humanos, de

Cultura e de Educação - Registro de presença - Oradores Inscritos: Discursos dos

Deputados Elismar Prado, Almir Paraca e Carlos Pimenta, da Deputada Liza Prado e

do  Deputado  Rômulo  Viegas  -  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia):  1ª  Fase:  Abertura  de

Inscrições - Decisão da Presidência - Designação de Comissões: CPI da Telefonia -

Comunicação  da  Presidência  -  Leitura  de  Comunicações  -  Despacho  de

Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Arlen Santiago e Duarte Bechir (4);

deferimento  -  Votação  de  Requerimentos:  Requerimentos  das  Comissões  de

Transporte  e  de  Assuntos  Municipais;  aprovação  -  2ª  Fase:  Palavras  do  Sr.

Presidente  -  Discussão  e  Votação  de  Proposições:  Requerimento  do  Deputado

Rogério Correia; aprovação - Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 767/2011;

requerimento do Deputado Sávio Souza Cruz; deferimento; discursos dos Deputados

André  Quintão  e  Duarte  Bechir;  votação  do  Substitutivo  nº  1,  salvo  destaques;

aprovação na forma do vencido em 1º turno; votação do inciso XVII  do art.  5º do

vencido em 1º turno; aprovação; votação do § 1º do art. 7º do vencido em 1º turno;

aprovação -  Votação,  em 2º turno,  do  Projeto  de Lei  nº  3.520/2012;  aprovação -

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.815/2013; aprovação - Votação, em 1º

turno, do Projeto de Lei nº 3.316/2012; aprovação na forma do Substitutivo nº 1 -
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Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.871/2013; encerramento da discussão;

discurso  do  Deputado  Rogério  Correia;  votação  do  Substitutivo  nº  2;  aprovação;

prejudicialidade do Substitutivo nº 1 - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº

3.122/2012; aprovação na forma do Substitutivo nº 1 - Declaração de voto - Questões

de ordem - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Hely Tarqüínio  -  Adelmo Carneiro  Leão -  Dilzon Melo -  Alencar  da Silveira Jr.  -

Adalclever Lopes -  Almir  Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão -  Anselmo

José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio

Mourão - Bosco - Braulio Braz - Cabo Júlio - Carlos Henrique -  Carlos Pimenta -

Celinho do Sinttrocel - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Doutor Wilson Batista -

Duarte Bechir - Duilio de Castro - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem -

Glaycon Franco -  Gustavo Corrêa -  Gustavo Perrella  - Gustavo Valadares -  Hélio

Gomes - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - João Vítor Xavier -

Juarez Távora - Juninho Araújo - Liza Prado - Luiz Henrique - Luzia Ferreira - Maria

Tereza Lara - Marques Abreu - Rogério Correia - Romel Anízio - Rômulo Veneroso -

Rômulo  Viegas  -  Rosângela  Reis  -  Sargento  Rodrigues  -  Sávio  Souza  Cruz  -

Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Vanderlei

Miranda - Zé Maia.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Hely  Tarqüínio)  -  Às  14h1min,  a  lista  de

comparecimento  registra  a  existência  de  número  regimental.  Declaro  aberta  a

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

trabalhos.  Com  a  palavra,  o  Sr.  2º-Secretário,  para  proceder  à  leitura  da  ata  da

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- O Deputado Rômulo Viegas, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
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Correspondência

-  A  Deputada  Rosângela  Reis,  1ª-Secretária  “ad  hoc”,  lê  a  seguinte

correspondência:

“MENSAGEM Nº 466/2013*

Belo Horizonte, 10 de junho 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 cria o Fundo Estadual do Idoso.

A medida visa a dotar o Estado de instrumento capaz de permitir o financiamento de

programas  e  ações  para  investimento  em  políticas  públicas  focadas  na

implementação de direitos do idoso, no âmbito de Estado de Minas Gerais. Busca-se

assim,  e  em última análise,  incrementar  o  sistema de  proteção  da pessoa  idosa

previsto  em  sede  constitucional  e  regulamentado  pela  legislação  pertinente,

especialmente pela Lei Federal nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, que contém o

Estatuto do Idoso.

O Fundo Estadual do Idoso constituir-se-á de recursos que advirão não apenas de

dotações específicas federais e estaduais, como também de doações e contribuições

de pessoas físicas e jurídicas, bem como de recursos decorrentes da aplicação das

multas por descumprimento do referido Estatuto do Idoso, à semelhança do Fundo

Nacional do Idoso e de institutos congêneres implementados por outros Estados da

Federação.

Com o objetivo de assegurar maior clareza, faço anexar a este projeto a “Exposição

de  Motivos”  a  mim  encaminhada  pelo  Secretário  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social, titular da Pasta em cujo âmbito se tem articulado a política do idoso no Estado

de Minas Gerais.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

Exposição de Motivos

Belo Horizonte, 13 de maio de 2013.

Excelentíssimo Senhor Governador,

Encaminho  a  Vossa  Excelência  proposta  de  projeto  de  lei  que  cria  o  Fundo

Estadual dos Direitos do Idoso - FEI - e dá outras providências.
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O Fundo do Idoso constitui-se em um fundo de natureza especial,  que, por sua

natureza,  constitui  instituto  jurídico  que  objetiva,  em  última  instância,  facilitar  a

organização dos gastos de verbas públicas e viabilizar maior possibilidade de aporte

de recursos, de modo a destinar determinadas receitas a um grupo específico de

sujeitos  pertencentes  à  sociedade,  garantindo-se  a  estruturação  de  políticas  e

programas destinados exclusivamente àquela vertente.

No caso específico, o Fundo Estadual dos Direitos do Idoso visa, especificamente,

obter recursos específicos para o investimento em políticas públicas que beneficiem a

terceira  idade,  recursos  estes  que  advirão  não  apenas  de  dotações  específicas

federais e estaduais, como também por doações e contribuições por pessoas físicas

e jurídicas, multas decorrentes de sanções específicas previstas na Lei Federal nº

10.741 e aplicações financeiras.

Não há, outrossim, despesa significativa para a criação do Fundo, que carecerá

apenas da criação de conta bancária específica para os aportes das destinações,

sendo  certo  que  esta  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento  Social  já  possui

estrutura para gerir o Fundo Estadual dos Direitos do Idoso.

Lado  outro,  as  destinações  que  reverterão ao fundo  afastam a  obrigação  de o

Estado aportar recursos nesta rubrica, mormente porque conforme indica o artigo 4º

do  anteprojeto  em  comento,  os  recursos  constituir-se-ão,  além  das  dotações

consignadas pelo Estado de Minas Gerais; de transferências e repasses da União, de

outros Estados e dos Municípios, bem como por auxílios, legados, contribuições e

doações, de qualquer natureza, por pessoas físicas e jurídicas, públicas ou privadas,

nacionais ou estrangeiras, ou de organismos internacionais; por multas referentes a

infrações  administrativas,  aplicadas  por  autoridade  judiciária  e  decorrentes  de

condenações  por  crimes  previstos  no  Estatuto  do  Idoso;  por  recursos  financeiros

oriundos  de  convênios,  contratos  ou  acordos;  e  por  resultado  das  aplicações

financeiras de seus recursos.

Destarte, verifica-se que a criação do Fundo Estadual dos Direitos do Idoso é uma

iniciativa  que  deverá  impactar,  positivamente,  no  financiamento  de  projeto  e,

sobretudo,  no  melhor  aparelhamento de  entidades de abrigamento,  no  tratamento

mais humano e com qualidade para nossos idosos, além de suprir a necessidade de
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criação de órgão no âmbito do Estado de Minas Gerais.

São  essas,  em  conjunto  com  os  demais  documentos  acostados  aos  autos,  as

razões fundamentais para proposta de Lei que ora submeto à consideração de Vossa

Excelência.

Deputado  Estadual  Cássio  Soares,  Secretário  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social.

PROJETO DE LEI Nº 4.189/2013

Cria o Fundo Estadual dos Direitos do Idoso.

Art.  1º  -  Fica  criado  o  Fundo  Estadual  dos  Direitos  do  Idoso,  de  função

programática, observado o disposto na Lei Complementar nº 91, de 19 de janeiro de

2006,  com o objetivo de  captar  recursos financeiros  e financiar  políticas  públicas,

programas, projetos e ações voltadas para o idoso no âmbito do Estado de Minas

Gerais.

Art. 2º - Constituem recursos do Fundo Estadual dos Direitos do Idoso:

I - as dotações consignadas no orçamento do Estado e os créditos adicionais;

II - as transferências e repasses da União, de outros Estados e dos Municípios;

III - os auxílios, legados, contribuições e doações, de qualquer natureza, que lhe

forem destinados por pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, nacionais ou

estrangeiras, ou de organismos internacionais;

IV - as multas decorrentes de infrações administrativas em razão da desobediência

ao  atendimento  prioritário  do  idoso  e  do  descumprimento,  por  entidade  de

atendimento ao idoso, das prescrições da Lei Federal nº 10.741, de 2003;

V - as multas aplicadas pela autoridade judiciária, com fundamento na Lei Federal

nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, em razão de irregularidade em entidade de

atendimento ao idoso ou por descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer;

VI - as multas penais decorrentes de condenação por crimes previstos Lei Federal

nº 10.741, de 2003;

VII  -  os  recursos  financeiros  oriundos  de  convênios,  contratos  ou  acordos,

celebrados  pelo  Estado  e  por  instituições  ou  entidades  públicas  ou  privadas,

governamentais  ou não governamentais,  nacionais ou internacionais,  destinados a

programas, projetos e ações de promoção, proteção e defesa dos direitos do idoso;
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VIII - o resultado das aplicações financeiras de seus recursos;

IX - outros recursos.

§ 1º - Os recursos provenientes de doação de pessoas físicas e jurídicas poderão

ser objeto de dedução do imposto de renda, nos termos da Lei Federal nº 12.213, de

20 de janeiro de 2010.

§  2º  -  Na  hipótese  de extinção  do  Fundo Estadual  dos  Direitos  do  Idoso,  seu

patrimônio será revertido ao Tesouro Estadual, na forma de regulamento.

Art. 3º - As disponibilidades temporárias de caixa do Fundo Estadual dos Direitos do

Idoso observarão o princípio da unidade de tesouraria, nos termos do art. 56 da Lei

Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Parágrafo  único  -  Fica  autorizada  a  aplicação  financeira  das  disponibilidades

temporárias do Fundo Estadual dos Direitos do Idoso em operações ativas, de modo

a preservá-las contra eventual perda de poder aquisitivo da moeda.

Art.  4º  -  Os recursos do  Fundo Estadual  dos Direitos do Idoso serão aplicados

prioritariamente em programas e ações que tenham finalidades vinculadas às linhas

de ação da Política de Atendimento ao Idoso e à garantia dos direitos previstos na Lei

Federal nº 10.741, de 2003.

Art. 5º - Poderão receber recursos do Fundo Estadual dos Direitos do Idoso, para

aplicação em programas e ações que atendam às finalidades dispostas no art.  1º

desta  Lei,  os  órgãos  e  as  entidades  da  administração  pública  estadual  e  os

Municípios.

§ 1º - A destinação dos recursos do Fundo Estadual dos Direitos do Idoso poderá

ocorrer por transferência voluntária, na forma de regulamento.

§ 2º - A contrapartida a ser exigida dos Municípios obedecerá, no que couber, aos

critérios básicos de contrapartida estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias e

na regulamentação deste Fundo.

Art. 6º - São administradores do Fundo Estadual dos Direitos do Idoso:

I - o gestor;

II - o agente executor;

III - o agente financeiro; e

IV - o grupo coordenador.
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Art. 7º - Integram o grupo coordenador do Fundo Estadual dos Direitos do Idoso um

representante:

I - da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG;

II - da Secretaria de Estado de Fazenda - SEF;

III - da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - SEDESE;

IV - do Conselho Estadual do Idoso - CEI.

§ 1º - Os membros do grupo coordenador serão designados pelo Governador do

Estado, por indicação dos titulares dos órgãos.

§  2º  -  A  presidência  do  grupo  coordenador  do  Fundo  será  exercida  pelo

representante da SEDESE.

§  3º  -  A função de  membro do grupo coordenador  é  considerada  de  relevante

interesse público e não será remunerada a nenhum título.

Art. 8º - O gestor e o agente financeiro do Fundo Estadual dos Direitos do Idoso é a

SEDESE, competindo-lhe o exercício das atribuições definidas na Lei Complementar

nº 91, de 2006, e em regulamento.

Parágrafo único - Não será destinada remuneração à SEDESE em decorrência do

exercício  das  competências  de  administração do  Fundo Estadual  dos  Direitos  do

Idoso.

Art. 9º - Será agente executor do Fundo Estadual dos Direitos do Idoso qualquer

órgão  ou  entidade  do  Governo  Estadual  que  executar  políticas  que  atendam  ao

disposto no art. 1º desta Lei.

§ 1º - Não será atribuída remuneração aos agentes executores do Fundo Estadual

dos Direitos do Idoso.

§ 2º - Será admitida a destinação de recursos do Fundo Estadual dos Direitos do

Idoso para  despesas com pessoal  ou  custeio dos órgãos e entidades  que atuem

como seus agentes administradores, desde que as despesas sejam vinculadas às

ações  finalísticas  de  execução  de  programas  e  ações  sociais  beneficiados  pelo

Fundo Estadual  dos  Direitos  do  Idoso,  nos  termos  do  inciso  III  do  art.  5º  da  Lei

Complementar nº 91, de 2006.

Art. 10 - Os demonstrativos financeiros do Fundo Estadual dos Direitos do Idoso

obedecerão  ao  disposto  na  Lei  Federal  nº  4.320,  de  1964,  e  aos  demais  atos



888
____________________________________________________________________________

normativos aplicáveis.

Art. 11 - O gestor do Fundo Estadual dos Direitos do Idoso poderá ajustar com os

demais agentes executores metas e resultados a serem atingidos na implementação

dos objetivos do Fundo Estadual dos Direitos do Idoso, nos termos do art. 11 da Lei

Complementar nº 91, de 2006.

Art. 12 - As normas operacionais e complementares necessárias à execução desta

Lei serão estabelecidas em regulamento.

Art.  13  -  O  não  cumprimento  das  disposições  legais  relacionadas  ao  Fundo

Estadual dos Direitos do Idoso acarreta a aplicação de sanções administrativas, sem

prejuízo das responsabilidades civis e penais pertinentes.

Parágrafo único - São penalidades aplicáveis:

I - a rejeição das contas, mediante parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado,

com  o  consequente  encaminhamento  da  questão ao Poder  Legislativo  e,  caso  a

rejeição seja confirmada, à autoridade competente e ao Ministério Público;

II - o impedimento de celebração de convênios junto à administração estadual;

III - a suspensão das transferências de recursos estaduais; e

IV - a devolução dos recursos atualizados monetariamente.

Art.  14 - O Fundo Estadual dos Direitos do Idoso terá prazo indeterminado, nos

termos do art. 5º, inciso I, alínea “b”, da Lei Complementar nº 91, de 2006.

Art. 15 - 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.

OFÍCIOS

Do  Sr.  Adeilson  Ribeiro  Telles,  Chefe  de  Gabinete  dos  Correios,  prestando

informações relativas ao requerimento da Deputada Liza Prado encaminhado pelo

Ofício nº 737/2013/SGM.

Do Sr. Bonifácio de Andrada, Deputado Federal, prestando informações relativas ao

Requerimento n° 4.446/2013, da Comissão de Direitos Humanos.

Do  Sr.  Castellar  Modesto  Guimarães  Neto,  Consultor  Jurídico  da  Arena

Independência  Operadora  de  Estádio  S.A.,  prestando  informações  relativas  ao
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requerimento da Deputada Liza Prado encaminhado pelo Ofício nº 942/2013/SGM.

Do  Cel.  PM  Hebert  Fernandes  Souto  Silva,  Corregdor  da  PMMG,  prestando

informações  relativas  ao  Requerimento  n°  3.819/2012,  da  Comissão  de  Direitos

Humanos.

Da Sra. Claudia Arouca Queiroz, Coordenadora do Curso de Educação Física da

Fundação  de  Ensino  Superior  de  Passos,  e  do  Sr.  Fábio  Pimenta  Esper  Kallas,

Presidente do Conselho Curador,  convidando este Legislativo para o seminário “O

trabalho docente em educação física face às atuais políticas públicas na educação

básica  das  Regiões  Centro-Oeste,  Sul  e  Sudoeste:  repercussões  nas  instituições

formadoras”, em 8/6/2013.

Do Sr. Clésio Andrade, Senador da República, prestando informações relativas ao

Requerimento n° 4.500/2013, da Comissão de Transporte.

Do Sr.  Cylton  Brandão da Matta,  Chefe da  Polícia  Civil,  prestando informações

relativas  ao  Requerimento  n°  4.410/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos.  (-

Anexe-se ao Requerimento nº 4.410/2013.)

Do  Sr.  Elcio  Loureiro  Cornelsen,  Presidente  da  Comissão  de  Ética  da  UFMG,

prestando informações relativas ao Requerimento n° 4.566/2013,  da Comissão de

Direitos Humanos.

Do Sr.  Elmiro Nascimento, Secretário de Agricultura, convidando esta Casa para

participar da abertura oficial da Superagro 2013, em 6/6/2013.

Do Sr. Fernando Soares, Presidente em exercício do Sindicato dos Escrivães de

Polícia de Minas Gerais, apresentando as propostas da categoria para alteração do

Substitutivo nº 2 ao Projeto de Lei Complementar nº 23/2012. (- Anexe-se ao Projeto

de Lei Complementar nº 23/2012.)

Do  Sr.  Gilmar  de  Assis,  Coordenador  do  Centro  de  Apoio  Operacional  das

Promotorias de Justiça de Defesa da Saúde, congratulando-se com esta Casa pela

realização de debate público sobre a Norma Operacional Básica do Sistema Único da

Assistência Social - NOB-Suas 2012 - e justificando sua ausência ao referido evento.

Do Sr. Júlio César dos Santos Esteves, Secretário Adjunto de Casa Civil, prestando

informações relativas aos Projetos de Lei nºs 1.356/2011 e 3.249, 3.410 e 3.541/2012,

em  atenção  a  pedidos  de  diligência  da  Comissão  de  Justiça.  (-  Anexem-se  aos



890
____________________________________________________________________________

respectivos projetos de lei.)

Do Sr. Luiz Audebert  Delage Filho, Corregedor-Geral de Justiça, indicando o Sr.

Marco Antônio Feital Leite, Juiz Auxiliar dessa Corregedoria responsável pela Direção

do Foro da Comarca de Belo Horizonte, para representá-lo na audiência pública da

Comissão de Direitos Humanos em 27/5/2013.

Da  Sra.  Maria  Coeli  Simões  Pires,  Secretária  de  Casa  Civil  (3),  prestando

informações relativas aos Requerimentos nºs 4.511/2013, da Deputada Liza Prado;

4.567/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  e  4.580/2013,  da  Comissão  de

Segurança Pública.

Do  Sr.  Paulo  Sérgio  Bomfim,  Diretor  do  Departamento  de  Gestão  Interna  do

Ministério  da  Integração Nacional,  informando a  liberação de recursos  financeiros

para o 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.  Renato  Patrício  Teixeira,  Corregedor-Geral  de  Polícia  Civil,  prestando

informações  relativas  ao  Requerimento  nº  4.727/2013,  da  Comissão  de  Direitos

Humanos. (- Anexe-se ao Requerimento nº 4.727/2013.)

Do  Sr.  Rômulo  de  Carvalho  Ferraz,  Secretário  de  Defesa  Social,  prestando

informações relativas ao Requerimento nº 4.100/2012, da Comissão de Participação

Popular.

Do  Sr.  Tilden  José  Santiago,  Diretor  de  Meio  Ambiente  da  Copasa-MG,

agradecendo  voto  de  congratulações  formulado  por  esta  Casa,  em  atenção  a

requerimento  do  Deputado  Celinho  do  Sinttrocel,  pela  publicação  do  artigo

“Revolucionário na Clandestinidade e na Legalidade”, dedicado a Sérgio Miranda.

Do  Sr.  Valmar  Gonçalves  de  Sousa,  Superintendente  Regional  do  Trabalho  e

Emprego, solicitando a indicação de representante desta Casa no encontro regional

preparatório para a III Conferência Global sobre Trabalho Infantil, o qual se realizará

em 13 e 14/6/2013, nesta Capital.

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:

PROJETO DE LEI Nº 4.190/2013

Declara de utilidade pública a Associação dos Amigos do Paracatuzinho, com sede

no Município de Paracatu.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Amigos  do

Paracatuzinho, com sede no Município de Paracatu.

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

Sala das Reuniões, 12 de junho de 2013.

Almir Paraca

Justificação:  Fundada  em  3  de  junho  de  1962,  a  Associação  dos  Amigos  do

Paracatuzinho,  entidade sem fins  lucrativos,  desenvolve  intenso trabalho  junto  às

camadas sociais menos favorecidas no Município de Paracatu. Ela promove e apoia

ações  sociais  de  proteção  da  saúde  da  família  e  da  maternidade,  de  educação,

cultura e lazer e de auxílio à juventude e à terceira idade. Também se esforça no

combate à desnutrição, pobreza e mortalidade infantil

Diante dessas considerações, esperamos contar com o apoio de nossos 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 4.191/2013

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Agricultores Familiares,

Apicultores, Artesãos e Pescadores da Microrregião de Candeias -  Ascap -  , com

sede no Município de Candeias.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  dos

Agricultores  Familiares,  Apicultores,  Artesões  e  Pescadores  da  Microrregião  de

Candeias -  Ascap - , com sede no Município de Candeias.

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

Sala das Reuniões, 12 de junho de 2013.
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Rogério Correia

Justificação:  A Associação  Comunitária  dos  Agricultores  Familiares,  Artesões  e

Pescadores da Microrregião de Candeias -  Ascap -  , fundada em 29 de março de

2011,  tem por  finalidade:  promover  ações  de geração de renda para  pessoas da

comunidade  e  desenvolver  atividades  de  cunho  socializante  e  de  qualificação

profissional  através  de  oficinas  para  aprimorar  a  capacidade  de  trabalho  e

convivência  em  grupo;  promover  ações  através  do  esporte,  lazer  e  cultura  que

venham melhorar a qualidade de vida dos seus associados; desenvolver projetos e

ações que visem proteger a família, a infância, a velhice.

O processo objetivando a declaração de utilidade pública encontra-se legalmente

amparado, estando obedecidas as exigências contidas na Lei 12.972 de 27/7/98.

Por estas razões, espero contar com apoio dos nobres pares.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Política Agropecuária, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso

I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.192/2013

Proíbe,  no  âmbito  do  Estado,  a  cobrança  de  taxa  de  10%  sobre  serviços  de

compras coletivas na internet e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Os estabelecimentos comerciais que ofereçam seus serviços e produtos

por meio das denominadas compras coletivas em “sites” da internet ficam proibidos

de cobrar taxas de serviço.

Art. 2º - Os órgãos de defesa do consumidor serão responsáveis pela fiscalização

do disposto no art.  1º e pela adoção de medidas administrativas no caso de seu

descumprimento.

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

Sala das Reuniões, 12 de junho de 2013.

Rômulo Viegas

Justificação: Este projeto tem por escopo proibir a cobrança da taxa de 10% sobre

serviços  de  compras  coletivas  na  internet.  Trata-se,  por  exemplo,  dos  chamados

"vouchers" ou cupons,  adquiridos pelos  consumidores  na modalidade de compras



893
____________________________________________________________________________

coletivas.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Defesa do Consumidor para

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

PROJETO DE LEI Nº 4.193/2013

Dispõe  sobre  a  isenção  do  ICMS para  aquisição  do  marcapasso  cerebral  para

pessoa com doença de Parkinson.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O Estado de Minas Gerais concederá isenção do ICMS, a qualquer título,

para aquisição de marcapasso cerebral para pessoa com doença de Parkinson.

Art. 2º - A isenção de que trata o art. 1º será deferida aos destinatários desta lei,

quando comprovada através de laudo médico.

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

Sala das Reuniões, 12 de junho de 2013.

Rômulo Viegas

- 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 4.194/2013

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Betel,  com  sede  no  Município  de

Nepomuceno.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  Associação  Betel,  com  sede  no

Município de Nepomuceno.

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

Sala das Reuniões, 12 de junho de 2013.

Antônio Carlos Arantes

Justificação: A Associação Betel, foi fundada em 8/6/2008, sem fins lucrativos e com

prazo indeterminado de duração.

A Associação tem por finalidades: adotar medidas e iniciativas a fim de desenvolver

trabalho  assistencial  junto  à  sociedade  em  geral,  distribuindo  gratuitamente  os

benefícios que alcançar junto a órgãos municipais, estaduais, federais, nacionais e

internacionais,  bem  como entre  os  associados  e  a  iniciativa  privada;  desenvolver
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projetos  e  firmar  convênios  com  governos,  fundações,  associações  ou  com  a

iniciativa  privada,  no  intuito  de  contribuir  com  o  bem-estar  social;  incentivar

comportamento de participação, organização e solidariedade, criando ou estimulando

para  esse  fim,  atividades,  movimentos  e  organismos;  divulgar  resultados,  de

pesquisas,  estudos,  experiências  culturais,  educativas  e  profissionais;  prestar

serviços compatíveis  com suas finalidades,  com vistas  a arrecadar  fundos para a

manutenção da associação, entre outras.

A Associação apresenta os requisitos legais para ser declarada de utilidade pública,

razão pela qual solicitamos a aprovação desta proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.195/2013

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro Bela Vista, com

sede no Município de Cristais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro

Bela Vista, com sede no Município de Cristais.

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

Sala das Reuniões, 12 de junho de 2013.

Antônio Carlos Arantes

Justificação: A Associação Comunitária do Bairro Bela Vista, com sede no Município

de Cristais, foi fundada em 18 de junho de 2003, sem fins lucrativos e com prazo

indeterminado de duração.

A  Associação  tem  por  finalidades:  organizar  palestras  através  de  convites  a

profissionais,  a  fim  de  manter  a  comunidade  informada  e  prevenida  sobre  os

principais  riscos à saúde da família,  maternidade,  infância,  e velhice, assim como

orientá-las  sobre  as  maneiras  corretas  de  ter  boa  saúde,  visando,  sobretudo,  ao

enfrentamento da pobreza, à garantia do mínimo social, promovendo a integração no

mercado de trabalho; firmar convênios na área de saúde garantindo a sua proteção e

promoção; organizar campanhas do quilo, do agasalho e bingos, a fim de assistir as
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pessoas e famílias mais necessitadas; acompanhar, avaliar e fiscalizar os serviços de

assistência prestados à população do bairro.

Além disso, apresenta os requisitos legais para ser declarada de utilidade pública,

razão pela qual solicitamos a aprovação desta proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.196/2013

Declara de  utilidade pública  a  Associação Trianon Esporte Clube,  com sede no

Município de Araxá.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Trianon Esporte Clube,

com sede no Município de Araxá.

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

Sala das Reuniões, 12 de junho de 2013.

Bosco

Justificação: A Associação Trianon Esporte Clube, com sede no Município de Araxá,

é uma sociedade esportiva, sem fins lucrativos, apolítica, sem distinção de raça, cor,

posição social ou religião entre seus sócios, voltada somente para o esporte amador,

em especial à prática do futebol. Tem por objetivo cultivar e incentivar o interesse pelo

esporte na comunidade visando ao desenvolvimento físico, mental, cultural e moral

de seus sócios e atletas.

Promove e estimula atividades relacionadas com a boa desenvoltura dos objetivos

da Associação, nas atividades desenvolvidas. Tem interesse em firmar convênios com

poderes públicos e ou privados e com associações congêneres ou não, fundações,

incentivando  a  melhoria  do  esporte  praticado  pela  associação,  sem  perder  sua

identidade ou poder de decisão.

A Associação realiza eventos culturais, esportivos, sociais e promocionais buscando

atender  os  interesses  dos  sócios,  atletas  e  da  comunidade  relacionados  a  suas

atividades.

Por esses e outros motivos, a Associação apresenta-se como importante e benéfico
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ator em sua região de atuação.

Seu  estatuto  dispõe  sobre  a  destinação  do  patrimônio  para  entidade  com  fins

congêneres no caso de sua dissolução e está devidamente registrado no Cartório de

Registro  Civil  das  Pessoas  Jurídicas.  A  entidade  desenvolve  suas  atividades,

ininterruptamente, há mais de um ano, e sua diretoria é constituída por pessoas que

exercem atividades voluntárias.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Esporte,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.197/2013

Dispõe sobre a proibição de cobrança da taxa de visita técnica ao consumidor com

vistas à elaboração de orçamento para prestação de serviços públicos e dá outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º - Fica proibida a cobrança de taxa de visita técnica ao consumidor pelas

empresas prestadoras de serviços ou técnicos autônomos com vistas à elaboração

de orçamento para prestação de serviço.

Art. 2º - Caberá ao Procon-MG a fiscalização, pelo consumidor, do previsto nesta

lei.

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

Sala das Reuniões, 12 de junho de 2013.

Rômulo Viegas

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Leonardo

Moreira. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 3.496/2012, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.198/2013

Dispõe  sobre  a  exigência  de  vistoria  anual,  com  emissão  de  laudo  técnico,

acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART -, para utilização de

brinquedos em parques infantis de educação infantil ou ensino fundamental público

ou privado, parques públicos de diversão, clubes, condomínios, hotéis e similares e

dá outras providências.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Os  brinquedos  de  parques  infantis  de  educação  infantil  ou  ensino

fundamental público ou privado, parques públicos de diversão, condomínios, hotéis,

clubes e similares, para serem utilizados, no âmbito do Estado, deverão passar por

vistoria anual,  com emissão de laudo técnico elaborado por engenheiro habilitado,

registrado no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura de Minas Gerais - Crea-

MG -, e acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART.

Parágrafo único - O laudo técnico da vistoria deverá ser afixado em local de boa

visibilidade, para fins de fiscalização dos serviços executados.

Art. 2º - O laudo técnico e a respectiva ART deverão ser renovados anualmente

como forma de manutenção preventiva.

Parágrafo único - Entendem-se por serviços de manutenção preventiva:

I  - revisão de parafusos e outros elementos de fixação, com o aperto de peças

soltas e a troca das que apresentem defeitos;

II - revisão e reforço dos pontos de solda em brinquedos metálicos;

III  -  revisão  e  conserto  dos  encaixes  em  brinquedos  construídos  com  tora  de

eucalipto ou outra madeira;

IV - lixamento e pintura.

Art. 3º - O descumprimento desta lei sujeitará os infratores a pena pecuniária no

valor de 100 Ufemgs (cem Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais).

Art.  4º  -  As  despesas  decorrentes  desta  lei  correrão  à  conta  de  dotações

orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

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

Sala das Reuniões, 12 de junho de 2013.

Rômulo Viegas

-  Semelhante proposição foi  apresentada anteriormente pelo Deputado Marques

Abreu. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 2.941/2012, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.199/2013

Declara de utilidade pública a Comunidade Terapêutica Santa Mãe da Providência,

com sede no Município de Manhuaçu.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Comunidade Terapêutica Santa Mãe

da Providência, com sede no Município de Manhuaçu.

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

Sala das Reuniões, 12 de junho de 2013.

Sebastião Costa

Justificação: A Comunidade Terapêutica Santa Mãe da Providência, com sede no

Município de Manhuaçu, é uma entidade filantrópica, também conhecida pelo nome

fantasia  Casa  da  Providência.  Segundo  seu  estatuto,  devidamente  registrado  no

Cartório de Registro de Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas de Manhuaçu, sob

o nº 1239 - Livro A-15, a entidade tem como finalidade prestar assistência psicológica,

educacional e profissional a pessoas carentes, abandonadas, dependentes químicos,

entre outras.

Segundo  consta  no  estatuto,  a  entidade  não  distribui  lucros,  bonificações  ou

qualquer participação a Diretores ou associados.

Cumprindo  as  suas  finalidades  estatutárias  e  visando  ampliar  a  sua  rede  de

proteção, a entidade busca por meio desta proposta a declaração de utilidade pública.

Uma vez preenchidos todos os requisitos legais ao fim desejado, espera-se 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 4.200/2013

Dispõe sobre a obrigatoriedade de as operadoras de planos privados de assistência

à saúde fornecerem aos beneficiários resposta por escrito e em prazo determinado

sobre as solicitações de autorização de procedimento, e dá providências correlatas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Ficam  as  operadoras  de  planos  privados  de  assistência  à  saúde  que

operam  e  fornecem  aos  seus  beneficiários  procedimentos  no  Estado  de  Minas

Gerais, obrigadas a fornecer resposta de autorização de procedimentos solicitados

pelo médico ou cirurgião dentista, credenciado ou não, no prazo de quarenta e oito



899
____________________________________________________________________________

horas para procedimentos eletivos e de seis horas para procedimentos solicitados por

beneficiários internados.

§ 1º - Os prazos estabelecidos no “caput” deste artigo poderão ser diminuídos a

critério do médico ou do cirurgião dentista solicitante do procedimento, desde que

devidamente justificados no pedido.

§ 2º - No caso de qualquer negativa de autorização de procedimentos solicitados, a

operadora de planos privados de assistência à saúde deverá informar ao beneficiário

por  escrito,  em linguagem clara  e adequada,  devendo obedecer  o  prazo  máximo

estabelecido no “caput” deste artigo, e reduzir a termo, por correspondência ou por

meio eletrônico, conforme sua escolha.

Art. 2º - Para efeito de cumprimento do disposto nesta lei, as operadoras de planos

privados de assistência à saúde deverão providenciar número de protocolo gerado

por seus serviços de atendimento ao consumidor, devendo informar o prazo máximo

para a resposta da solicitação nos termos desta lei.

Art.  3º  -  Considera-se  atendida  em  todos  os  seus  termos  a  solicitação  de

autorização  de  procedimentos  que  não  for  respondida  no  prazo  e  na  forma

estabelecida  pela  presente  lei,  ficando  autorizado  o  procedimento  solicitado  bem

como os custos provenientes dele.

Art. 4º - O descumprimento desta lei, sem prejuízo de outras penalidades previstas

na legislação em vigor, sujeita os infratores:

I - ao pagamento de multa de 500 Ufemgs (quinhentas Unidades Fiscais do Estado

de Minas Gerais) por cada ocorrência, dobrando-se em caso de reincidência;

II  -  cassação  da  inscrição  estadual,  no  caso  de  duas  ou  mais  reincidências

consecutivas.

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

Sala das Reuniões, 12 de junho de 2013.

Leonardo Moreira

Justificação: De plano, convém esclarecer que a presente medida legislativa dispõe

de assunto perfilado no elenco de matérias de competência compartilhada, uma vez

que disciplina atividades voltadas ao consumidor ou beneficiário dos planos privados

de assistência à saúde que operam no Estado de Minas Gerais.
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Nessa medida, a iniciativa legislativa em apreço, sob o ponto de vista jurídico, se

afeiçoa ao inciso V, do art.  24, da Constituição Federal,  que outorga aos Estados

membros  legislar,  concorrentemente,  sobre  produção  e  consumo,  proteção  ao

consumidor, e ainda atua no exato limite de defesa da saúde, prevista no inciso XII

daquele artigo.

De outra parte, no vértice meritório, a proposta legislativa trazida a este parlamento

vem motivada pelo dever do legislador de aperfeiçoar os direitos do consumidor e dos

beneficiários do sistema de assistência à saúde.

Não obstante a preocupação da Agência Nacional de Saúde - ANS - de disciplinar

as atividades inerentes ao Sistema de Seguro de Saúde, verificamos que as medidas

propostas  no  bojo  da  presente  propositura  reforçam  as  ações  que  vêm  sendo

tomadas em benefício dos usuários.

A insatisfação dos mesmos em relação aos planos de saúde é recorrente. Essas

empresas estão sempre entre as líderes de reclamações junto aos órgãos de defesa

do consumidor.  Não bastassem as barreiras que muitos associados encontram na

hora de utilizar seus planos de saúde (demora na marcação de consultas, exclusão

de  coberturas  de  exames  e  internações,  etc),  as  intervenções  cirúrgicas  mais

sofisticadas  (transplantes,  colocação  de  próteses,  cirurgias  cardíacas,  etc)  e  os

tratamentos mais caros e prolongados (HIV,  câncer,  etc)  acabam sendo atendidos

pelo SUS.

Em 1998, foi promulgada a Lei Federal nº 9.656, que passou a regulamentar os

planos e seguros de saúde. Antes disso, os usuários desses serviços só contavam

com o Código de Defesa do Consumidor, que ainda hoje é uma poderosa arma contra

os abusos praticados pelas empresas de saúde, tanto por meio de ações judiciais

quanto pela atuação dos Procons e das associações de consumidores.

Se não bastasse a dor de uma doença, o beneficiário que emprestou boa parte de

sua receita a serviço de um atendimento digno, se vê constrangido de, pelo menos,

desfrutar de um tratamento de saúde que venha amenizar, adequadamente, a perda

da qualidade de saúde,  por  absoluta  irresponsabilidade e inércia  na obtenção de

resposta e satisfação do plano de saúde contratado.

A propósito, não se trata de privilegiar segmentos, mas apenas conectar-se com um
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dos  principais  postulados  que  norteiam  a  atividade  de  consumo,  cuja  essência

assegura direitos inerentes a um serviço previamente contratado.

Portanto,  na  convicção  de  que  poderemos  contar  com  a  sabedoria  dos  meus

nobres pares,  que saberão sopesar  o alcance e a utilidade da presente iniciativa

legislativa, os conclamo a convertê-la em lei.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Alencar da

Silveira Jr. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 391/2011 nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.201/2013

Declara de utilidade pública a Liga de Motociclismo do Triângulo Mineiro, com sede

no Município de Uberlândia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Liga de Motociclismo do Triângulo

Mineiro, com sede no Município de Uberlândia.

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

Sala das Reuniões, 12 de junho de 2013.

Luiz Humberto Carneiro

Justificação:  A Liga de Motociclismo do Triângulo Mineiro tem como objetivo ser

uma instituição com a finalidade de apoiar e desenvolver ações de assistência social,

voluntariado, projetos voltados à educação, promovendo o funcionamento de escolas

e cursos técnicos, bem como respeitando todas as normas estabelecidas, fazendo

cumprir o regulamento da Confederação Brasileira de Motociclismo e da Federação

Mineira na aplicação dos cursos e na promoção de provas e encontros.

Diante da importância das ações realizadas pela Liga de Motociclismo do Triângulo

Mineiro, contamos com o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto de lei,

que pretende declará-la de utilidade pública.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 4.958/2013, do Deputado Dinis Pinheiro, em que solicita seja formulado voto de
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congratulações com o Villa Nova Atlético Clube pelos 105 anos de sua fundação. (- À

Comissão de Esporte.)

Nº 4.959/2013, da Comissão Extraordinária da Copa do Mundo, em que solicita seja

encaminhado às Secretarias de Turismo e de Cultura pedido de providências com

vistas a que seja viabilizado acordo com a Fifa, nos termos da Lei nº 12.663, de 2012,

para que,  nos eventos da Copa das Confederações e da Copa do Mundo, sejam

divulgadas imagens e informações das cidades turísticas do Estado, assim como da

cultura mineira, da arte à gastronomia. (- À Comissão de Turismo.)

Nº  4.960/2013,  do  Deputado  Tenente  Lúcio,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação  de  aplauso  à  diretoria  e  aos  funcionários  do  Check  Up  Medicina

Laboratorial,  de  Uberlândia,  pela  excelência  dos  serviços  prestados  a  toda  a

população de Uberlândia e região. (- À Comissão de Saúde.)

Nº  4.961/2013,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Educação pedido de informações sobre a proposta de

construção de unidade escolar no Município de Vespasiano, em terreno a ser doado

por meio da Lei Municipal nº 2.458, de 2013, com envio a esta Casa Legislativa de

cópia dos documentos pertinentes ao assunto.

Nº  4.962/2013,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Superintendência  Regional  de  Regularização  Ambiental  Central

Metropolitana pedido de informações sobre a existência de declaração da Prefeitura

Municipal de Prudente de Morais atestando a conformidade do local de instalação da

empresa Incineração e Controle Ambiental e do tipo de atividade desenvolvida por

ela,  com envio a esta  Casa de cópia  dos documentos pertinentes  ao  assunto.  (-

Distribuídos à Mesa da Assembleia.)

Nº 4.963/2013, da Comissão de Cultura, em que solicita sejam encaminhados à

Coordenadoria da Promotoria de Defesa do Patrimônio Cultural e Turístico de Minas

Gerais as notas taquigráficas da 8ª Reunião Ordinária dessa Comissão e pedido de

providências para a abertura de inquérito civil  para apurar a responsabilidade pela

cessão  de  acervo  do  patrimônio  da  PMMG  ao  parque  temático  Walter  World,

localizado no Município de Poços de Caldas.

Nº  4.964/2013,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja
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encaminhado  à  Cemig  pedido  de  providências  para  que  as  placas  fotovoltaicas

instaladas  nas  ilhas  do  Rio  São  Francisco  sejam  substituídas  pelo  sistema

convencional de distribuição de energia elétrica.

Nº  4.965/2013,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Cemig pedido de providências para que seja suspensa a cobrança

pelo fornecimento de energia elétrica aos moradores das ilhas do Rio São Francisco

que  tiveram  placa de  energia  fotovoltaica  roubadas  e  também daqueles  que  não

contam com o fornecimento de energia, tendo em vista que as placas não funcionam,

e para que os nomes desses moradores sejam retirados do SPC e do Serasa.

Nº  4.966/2013,  da  Comissão  de  Administração  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Procuradoria-Geral de Justiça pedido de providências para ajuizar

ação civil  pública  por  ato  de  improbidade administrativa  relativa  às  denúncias  de

nepotismo no Município de Itamarandiba.

Nº  4.967/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Corregedoria-Geral de Justiça e ao Conselho Nacional de Justiça as

notas  taquigráficas  da  26ª  Reunião  Extraordinária  dessa  Comissão  e  pedido  de

providências  para  que  seja  apurada  a  conduta  irregular  da  magistrada  Lúcia  de

Fátima Magalhães  Albuquerque  Silva,  que  agiu  de  ofício  contra  regular  atividade

constitucional  da  ALMG  ao  proibir  o  comparecimento  em  audiência  pública  do

Delegado Geraldo do Amaral Toledo.

Nº  4.968/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado  aos  membros  titulares  e  suplentes  da  Comissão  de  Constituição  e

Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados pedido de providências para que

defendam  os  interesses  dos  trabalhadores,  ameaçados  pela  terceirização,

flexibilização, precarização e demais formas de supressão de direitos trabalhistas, por

meio de telegrama assinado pela Comissão de Direitos Humanos informando sobre

seu posicionamento, contrário à aprovação do Projeto de Lei Federal nº 4.330/2004.

Nº  4.969/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  aos  Deputados  Federais  e  aos  Senadores  por  Minas  Gerais,  à

Presidente da República, ao Ministério do Trabalho e Emprego, à Secretaria-Geral da

Presidência  da  República  e  à  Casa  Civil  da  Presidência  da  República  as  notas
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taquigráficas  da  3ª  Reunião  Especial  dessa  Comissão,  informando  sobre  seu

posicionamento contrário à aprovação do Projeto de Lei  Federal  nº  4.330/2004,  e

pedido  de  providências  para  que  defendam  os  interesses  dos  trabalhadores,

ameaçados  pela  terceirização,  flexibilização,  precarização  e  demais  formas  de

supressão de direitos trabalhistas.

Nº  4.970/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  à  Diretoria  da  Organização  Internacional  do  Trabalho  no Brasil  as

notas taquigráficas da 3ª Reunião Especial dessa Comissão, destinada ao debate

público "Contra a Terceirização sem Limite do Projeto de Lei Federal nº 4.330/2004 e

a  Violação  de  Direitos  Humanos",  informando  sobre  o  posicionamento  dessa

Comissão contrário à aprovação do Projeto de Lei Federal nº 4.330/2004, e pedido de

providências para que essa Organização acompanhe os debates acerca do referido

tema, tendo em vista a ameaça de supressão de direitos dos trabalhadores.

Nº  4.971/2013,  da  Comissão  de  Combate  ao  Crack,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  Governador  do  Estado  e  à  Secretaria  de  Saúde  pedido  de

providências para que seja implantado um centro de atenção psicossocial álcool e

drogas no Município de Curvelo.

Nº  4.972/2013,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  Comando-Geral  da  PMMG  pedido  de  providências  para  que

verifique a possibilidade de disponibilização para a 24ª Cia. Ind. PM das seguintes

viaturas:  duas  motos  Tornado 250cc para  patrulhamento  ostensivo,  patrulhamento

escolar e de trânsito; uma base comunitária móvel para atendimento às comunidades,

principalmente periferias, Distritos, povoados e eventos localizados; uma viatura tipo

Blazer para composição de uma 2ª equipe tática móvel; e uma viatura de transporte

de tropa tipo Doblo.

Nº 4.973/2013, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos membros do Conselho Nacional de Justiça, em especial

ao Presidente, Ministro Joaquim Barbosa, pela iniciativa da criação de um grupo de

trabalho para avaliar  a real necessidade da Justiça Militar e em que externa seus

protestos pela extinção da referida Justiça Militar.

Nº 4.974/2013, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada
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manifestação de aplauso aos policiais militares lotados no 33ª BPM e na 7ª CIA. PM

pela  participação  em  operação  que  culminou  na  prisão  de  quatro  homens  que

furtaram carga com cerca de 1.200 kg de carne na BR-262, em Juatuba.

Nº 4.975/2013, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais militares lotados no 22º BPM pela participação

em operação que culminou na prisão de três homens pela prática do crime de tráfico

de drogas no Aglomerado da Serra, na região Centro-Sul de Belo Horizonte.

Nº 4.976/2013, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais militares lotados no 21º BPM pela participação

em operação que culminou na prisão de um senhor de 84 anos por posse e porte

ilegal de armas em Ubá.

-  São  também  encaminhados  à  Presidência  requerimentos  das  Comissões  de

Transporte e de Assuntos Municipais e dos Deputados Arlen Santiago e Duarte Bechir

(4).

Comunicações

-  São  também  encaminhadas  à  Presidência  comunicações  das  Comissões  de

Administração  Pública,  de  Esporte,  de  Transporte,  de  Assuntos  Municipais,  de

Turismo, de Direitos Humanos, de Cultura e de Educação.

Registro de Presença

O Sr.  Presidente  -  A Presidência  registra  a  presença,  nas  galerias,  do  Prefeito

Municipal de Inhapim, Hamilton Chagas Filho, querido Bó; de seu assessor, Carlos

Alexandre; e do Prefeito Municipal de São Domingos das Dores, Geraldo Lúcio. É um

prazer recebê-los.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente -  Com a palavra, o Deputado Elismar Prado.

O Deputado Elismar  Prado*  -  Boa  tarde.  Sras.  Deputadas,  Srs.  Deputados,  Sr.

Presidente, ocupo esta tribuna para tratar de questões importantes para o Estado de

Minas Gerais.  Entre elas, quero falar do projeto que dispõe sobre a absorção das

fundações  educacionais  pela  Universidade de Ensino  Superior  de Minas  Gerais  -

Uemg.  Esse  projeto  tramita  nesta  Casa  em  caráter  de  urgência,  mediante

requerimento de minha autoria.
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Trata-se  de  uma  luta  de  mais  de  20  anos  em  defesa  da  estadualização  das

unidades da Uemg, ou seja, da absorção das fundações de ensino vinculadas ao

Estado, transformando-as em universidade pública e gratuita. A Uemg foi criada pela

Constituição em 1989, portanto já são mais de 20 anos. Ela deveria absorver todas as

fundações  estaduais  que  já  existiam,  e  a  ideia  era  que  duas  unidades  fossem

incorporadas a cada quatro meses, mas isso não aconteceu. Portanto, Sr. Presidente,

Srs.  Deputados  e  Sras.  Deputadas,  o  Estado  tem  uma  dívida  histórica  com  a

educação, com o ensino superior em Minas Gerais.

O governo do Presidente Lula e agora o da Presidenta Dilma iniciaram um processo

importantíssimo de expansão do ensino superior no Brasil com a criação do ProUni,

com as extensões universitárias em todo o Brasil, com o Pronatec, com os institutos

federais de ensino superior, ou seja, investiram maciçamente em educação superior e

técnica  para  pagar  nossa  imensa  dívida  histórica  com  a  educação.  Infelizmente,

Minas Gerais ficou atrasada neste processo de investimento em ciência, tecnologia e

produção de conhecimento;  porém, agora,  temos oportunidade de colocar  um fim

nessa imensa novela.

Em 2003, esse processo de estadualização das unidades da Uemg foi tema de uma

comissão especial. Agora tive a felicidade de os Deputados desta Casa aprovarem

um requerimento de minha autoria para que a matéria tramite em regime de urgência.

Aliás, hoje, às 16 horas, realizaremos uma audiência pública. Vamos contar com a

participação de representantes de todas as unidades das fundações educacionais de

Minas Gerais, de Ituiutaba, Campanha, Carangola, Diamantina, Divinópolis e Passos.

Essa questão me preocupa muito,  Sr.  Presidente,  porque o processo envolve a

apresentação de documentos por parte das fundações. Esta Casa precisa aprovar o

projeto, e o governo precisa absorver todo o corpo de funcionários, as instalações e

assumir todas as despesas. Vamos acompanhar esse projeto de perto porque nosso

objetivo  realmente  é  oferecer  ensino  público  e  gratuito  de  qualidade  nessas

fundações, que se transformarão em universidades públicas. Isso se faz necessário

para  que  o  governo de  Minas  comece  a  pagar  a  imensa dívida  que tem com  a

educação superior de Minas Gerais. Lá em Ituiutaba são cerca de 2.500 alunos, e,

com esse processo, poderemos abrir novos cursos e melhorar a qualidade do ensino.
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O governo do Estado tem de passar a investir na educação superior.

Então,  proponho  essa discussão.  Repito,  realizaremos  hoje  a  audiência  pública

para tratarmos desse processo. O governo deverá regulamentar e esclarecer todos

os procedimentos que serão adotados para que esse processo realmente aconteça.

Esperamos que em 2014 seja iniciado todo o processo seletivo,  vestibular,  para

tratarmos as fundações como universidades que oferecem ensino superior público e

gratuito.

Sr.  Presidente,  quero falar  de um assunto recorrente aqui  em Minas e que nos

preocupa muito: a situação dos nossos trabalhadores em educação. Estivemos na

última assembleia do Sind-UTE, que sinalizou várias paralisações. Sabemos que os

acordos não foram cumpridos pelo governo do Estado. O Deputado Rogério Correia

acompanha de perto essa questão. A palavra foi empenhada pelo governo, e não foi

cumprida, o que indica um descaso com os nossos professores e com as nossas

professoras. Minas não cumpre a lei federal do piso salarial nacional da educação,

congelou a carreira dos profissionais,  não paga os reajustes anuais definidos pelo

MEC. Ninguém gosta de greve, pois  provoca prejuízos  ao calendário escolar,  aos

alunos e aos pais,  mas, infelizmente, os nossos trabalhadores da educação estão

recebendo  salários  de  fome.  Em  vez  de  pagar  o  piso  nacional,  que  significa

vencimento básico, o Estado faz uma manobra e incorpora benefícios e gratificações,

para dizer que paga o piso. Esse é o grande golpe. Piso é vencimento inicial básico e

não pode incorporar gratificações e benefícios. Os direitos foram conquistados com

muita luta e devem ser mantidos. Em virtude disso e de outras questões, a categoria

quer o descongelamento da carreira;  o atendimento digno no Ipsemg, que hoje é

desumano;  a  nomeação  de  todos  os  concursados  para  os  cargos  vagos;  o

cumprimento de hora atividade sem aumento da jornada de trabalho; a valorização e

o respeito; a negociação com o governo, que não recebe a categoria para tratar da

pauta de reivindicações.

As paralisações ocorrerão nos dias 17, 18, 22, 26 e 27, datas que coincidem com

os jogos da Copa das Confederações. Será um processo de pressão para provocar

realmente o governo a se reunir com a categoria e recebê-la com dignidade, iniciando

uma negociação com os trabalhadores da educação, a quem deixamos aqui a nossa
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solidariedade.  O  Deputado  Federal  Weliton  Prado  defende  o  piso  nacional  da

educação.  Existe  um  grupo  de  trabalho  na Câmara Federal  acompanhando essa

questão de perto.

O Deputado Rogério Correia (em aparte)* - Deputado Elismar Prado, parabenizo-o

por  abordar  novamente  o  assunto  da  educação,  que  tem  sido  objeto  de  muitas

críticas  de  nossa  parte.  V.  Exa.  lembrou  os  avanços  no  âmbito  federal,  com  o

Pronatec, o ProUni. Aqui, infelizmente, até hoje as universidades estaduais, como a

Uemg, não existem de fato. Estamos com problemas no pagamento do piso, além de

vários outros.

Hoje trago a reflexão para os Deputados e o povo mineiro. V. Exa. viu a propaganda

do PSDB reclamando que o PIB brasileiro cresceu pouco no primeiro trimestre: 0,6%.

Foi pouco mesmo em relação ao que desejamos, embora o Brasil seja o País onde o

PIB mais cresceu, com exceção dos Estados Unidos. O que os tucanos não dizem foi

o que aconteceu em Minas, onde o PIB sofreu uma queda de 1,2% no trimestre. Foi o

Estado com o menor PIB. O “pibinho” de Minas foi 1,2% negativo, o que demonstra

suas dificuldades.

Caiu por quê? Caíram os preços das “commodities”  do minério e da energia e,

quando isso acontece, cai o PIB. Então o PIB da China se transformou de novo no

PIB da Somália: -1,2%. O pior PIB do Brasil foi o de Minas Gerais, o “pibinho” do

Anastasia e do Aécio Neves. Estavam reclamando que o PIB no Brasil foi baixo, mas

saiba, Deputado André Quintão, que Minas ajudou a descer o PIB do Brasil. Minas

puxou para baixo: - 1,2%.

Rapidamente  gostaria  de  dizer  que  a  Presidenta  Dilma  toma  as  rédeas  das

questões e se move. Hoje ela lançou um programa maravilhoso: Minha Casa Melhor.

Deputado Carlos Pimenta, todas as famílias do programa Minha Casa Minha Vida

terão à disposição um crédito de R$5.000,00 para comprar eletrodomésticos, móveis.

Isso vai  aquecer  também a economia,  ou seja,  a economia do Brasil  passa a se

aquecer  a  partir  dos  pobres,  com  a  divisão  da  renda,  que  foi  a  receita  que  o

Presidente Lula colocou.

Mais uma boa notícia que gostaria que V. Exa. também comentasse diz respeito à

BR-381.  Ali,  no  Salão  Nobre,  está  um Secretário  de  Estado,  o  Deputado Federal
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Alexandre Silveira, dizendo que a obra é dele. Ora, ele ficou 10 anos no DNIT, e a

obra não saiu. Aliás, Chico Simões, nosso Prefeito de Fabriciano, mandou uma carta

dizendo que acreditar na palavra de Alexandre Silveira é o mesmo que cair no Horto:

está morto. Agora ele está lá como Secretário querendo dizer que a obra é dele. Tem

dó, não é? Ele está no Salão Nobre para festejar a obra da BR-381, que eles diziam

que não sairia. Agora que a Dilma anunciou que vai abrir, que tem recurso, que está

no PAC, vai aparecer um monte de pais, inclusive pais que jogou contra a obra, que

ficou 10 anos lá, e não avançou. Vai virar rodovia da vida. Como já disse, está lá em

cima  o  Secretário  para  dizer  que  a  obra  é  dele.  Tem  dó.  Realmente  temos  de

protestar. Um abraço ao Chico Simões, em Fabriciano. Fique firme aí, porque a obra

é da Dilma, e o povo sabe disso. Na verdade, agora ele tem de vir aqui e dizer: “Muito

bem, Dilma. Até que enfim. Demorou, mas está duplicada.”

Deputado  Carlos  Pimenta,  a  BR-040  também  será  duplicada.  Está  nos

planejamentos. Mesmo que demore, estaremos cobrando, pois isso tem de ser feito.

A Presidenta Dilma sabe que o Brasil tem de crescer com o PAC e com programas

sociais. Parabéns, Deputado Elismar Prado.

O Deputado Elismar Prado* - Obrigado, Deputado Rogério Correia. Farei apenas

um comentário,  Deputado.  Realmente eles  sabem muito  bem pintar  com a nossa

escada. A Presidenta Dilma e o ex-Presidente Lula estão fortemente presentes em

Minas Gerais com políticas públicas em todas as áreas. No entanto, eles encontram o

Estado falido, que se endividou de maneira irresponsável com a criação da falácia do

choque de gestão. Sabemos que é uma falácia, pois é um Estado que tem bilhões de

dívidas. Infelizmente, o governo não investe nas questões prioritárias, não investe em

política social.  Muda o nome dos nossos programas sociais e gasta muito mais o

orçamento de Minas Gerais com publicidade do que efetivamente com execução de

políticas públicas. Então, quero parabenizar também a Presidenta Dilma e a nossa

bancada de Deputados Federais do PT que trabalham fortemente para que possamos

resolver  questões tão  importantes,  como a duplicação da BR-381.  Amanhã serão

abertos os envelopes em Brasília, e iniciaremos esse processo.

Também gostaria de dizer que o Deputado Federal Weliton Prado, hoje relator do

Orçamento na área de infraestrutura, que envolve o PAC 2, o programa Minha Casa
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Minha Vida, vai  acompanhar de perto essa discussão em Brasília.  Sem dúvida,  é

mais uma vitória  do nosso governo, de toda a nossa luta e da nossa história  em

defesa de projetos para Minas Gerais.

Além disso,  Deputado  Rogério  Correia,  é  importante  ressaltar  a  criação  de um

programa  muito  importante:  Mais  Cultura  nas  Escolas.  O  governo  federal  está

disponibilizando  R$100.000.000,00  para  34  mil  escolas  em  todo  o  País.  Essas

escolas estão inscritas no programa Mais Educação. Há muitas escolas em Minas

Gerais inscritas nesse programa. Quero deixar um recado às nossas Diretoras, aos

nossos Diretores e Superintendentes de Ensino: as escolas que estão inscritas no

programa  receberão  recursos  que  variam  de  R$20.000,00  a  R$22.000,00.  Cada

escola receberá esses recursos para que possa investir em projetos culturais. Serão

envolvidas aí não só as escolas, mas também parceiros do setor cultural e entidades

que lidam com várias linguagens culturais: música, dança, teatro.

As escolas têm até o dia 30 de junho - e por isso é importante - para apresentar

seus projetos, um plano de trabalho, a serem enviados por “e-mail” - é um sistema do

Ministério  da  Educação.  Esse  programa  é  uma  parceria  entre  os  Ministérios  da

Cultura e da Educação. Depois desse prazo, depois de demonstrarem seu interesse,

elas  poderão receber  os recursos para investir  em política cultural  no interior  dos

estabelecimentos de ensino.

Então,  quero  parabenizar.  A  Comissão  de  Cultura  acompanha  de  perto  essa

questão. Estamos orientando nossas escolas para elas elaborarem seus planos de

trabalho e terem acesso aos recursos do programa Mais Cultura nas Escolas.

Era o que tinha a dizer,  Sr.  Presidente. Queria reiterar,  realmente. Parabenizo a

Presidenta Dilma pela iniciativa, pela sensibilidade. Graças a Deus teremos o início

do processo de duplicação da BR-381.

Queria deixar nossa crítica, Deputado Rogério Correia, aos que gostam de roubar

nosso discurso, nossa fala, nossos programas, nossas iniciativas. Mas o povo sabe

realmente quem luta em defesa dele nesta Casa, na Câmara Federal e no Senado.

Por fim, Sr. Presidente, quero falar sobre a Cemig. É uma questão séria, Deputado

Rogério Correia, porque o governo do Estado foi contra a Medida Provisória nº 579,

que  reduziu  as  tarifas.  Não  reduziu  nem  um  centavo  o  seu  ICMS,  enquanto  a
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Presidenta Dilma retirou encargos federais. Agora colocam propaganda mentirosa na

TV dizendo que o governo de Minas Gerais reduziu a tarifa de energia elétrica, o que

é mais uma mentira deste governo. Queria deixar isso claro para restabelecermos a

verdade nesta Casa. Obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente -  Com a palavra, o Deputado Almir Paraca.

O Deputado Almir  Paraca* -  Sr.  Presidente,  Sras.  Deputadas e Srs.  Deputados,

público presente, público da TV Assembleia, boa tarde. Queria iniciar minha fala nesta

tarde,  Sr.  Presidente,  fazendo  coro  com  os  Deputados  Elismar  Prado  e  Rogério

Correia. A duplicação da BR-381 é uma conquista esperada, desejada por toda Minas

Gerais, é uma vitória que devemos valorizar e ressaltar. Há o programa associado ao

Minha Casa, Minha Vida que ampliará, abrirá, na verdade, o crédito para melhorar as

condições da família. É um governo que tem uma preocupação profunda com o bem-

estar social e que vem, felizmente, servindo de modelo para muitos outros países

mundo  afora  na  capacidade  de  alavancar  o  desenvolvimento  sustentável  na

estruturação e na articulação de várias frentes, com vários programas sociais.

O Deputado Elismar Prado falou também sobre a Cemig. Eu queria falar  dessa

empresa,  mas  fazendo  associação  com  o  programa  agora  chamado  de

Universalização - no passado, Luz para Todos. Na verdade, a Cemig não aderiu à

última etapa do Luz para Todos. Isso é um prejuízo de todo tamanho para quem ainda

não foi beneficiado com a energia elétrica no meio rural. Infelizmente, o Noroeste de

Minas, nossa região, as bacias do Rio Paracatu e do Rio Urucuia deixaram de ser

atendidas  no  programa  Luz  para  Todos.  Um  grande  número  de  famílias  estão

inscritas,  e  o  Programa de  Universalização está  andando a  passos  de tartaruga,

segurando informação. Para se ter acesso a quem está cadastrado ou não é uma

grande dificuldade. Tivemos de ameaçar ir  ao Ministério Público para que a Cemig

disponibilizasse  uma  informação  que  é  pública,  ou  seja,  para  saber  quem  está

cadastrado, porque, depois de tantos cadastramentos no Luz para Todos, depois de

anunciar  inúmeras  vezes  o  início  do  atendimento  de  determinada região,  que  foi

adiado uma, duas, três, quatro, cinco vezes, o atendimento não chegou. Agora não se

sabe  exatamente  quem  tem  o  cadastro  válido  ou  não  no  Programa  de
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Universalização.

A Cemig, que gasta rios de dinheiro com a propaganda para falar da qualidade do

seu serviço e da sua gestão de excelência, não tem capacidade de informar que tem

uma campanha de comunicação para a sua clientela única. Como tem reserva de

mercado, somente ela é concessionária do serviço público em quase todo o Estado

de Minas Gerais; portanto, a sua clientela do Programa de Universalização não tem

as  informações  necessárias  para  atualizar  o  cadastro  ou  não.  Fica  aqui  o  nosso

registro  do  protesto  contra  a  Cemig,  mas  também  um  pedido  para  que  a

concessionária  de  serviços  de  eletrificação  em  Minas  Gerais,  em  quase  todo  o

Estado, a Cemig, use parcela dos seus recursos de comunicação para informar e

orientar sua clientela, para que tenhamos um cadastro fiel, Deputado Rogério Correia.

Assim,  a  própria  Cemig  planejaria  o  seu  atendimento  no  Programa  de

Universalização, fazendo chegar energia elétrica a todas as famílias do meio rural

que ainda não a receberam.

Só um minuto, por favor, Deputado Rogério Correia, irei somente fazer um convite

para a audiência pública em Paracatu e logo depois lhe concederei aparte.

Na  sexta-feira,  às  10  horas,  na  Câmara  Municipal  de  Paracatu,  realizaremos

audiência pública da Comissão de Segurança Pública desta Casa. Já fiz o convite ao

Deputado João Leite, aqui presente, ao Deputado Sargento Rodrigues, à Deputada

Maria  Tereza  Lara,  ambos  membros  da  Comissão,  para  discutir  o  aumento  da

violência e da criminalidade no Noroeste mineiro. Sabemos que ali existem algumas

especifidades,  por  ser  uma região  que  faz  fronteira  com  Goiás  e  com  o  Distrito

Federal, que tem a BR-040 e outras rodovias que cruzam o Distrito Federal e entram

em Minas Gerais, portanto é uma rota que facilita a delinquência e a criminalidade

instalada no Distrito Federal,  no seu entorno e em toda a região fronteiriça com o

Noroeste  de  Minas.  Paracatu,  na  verdade,  está  em  polvorosa.  A cidade está  em

estado de alerta.  O número de assassinatos,  principalmente de jovens,  está  num

patamar assustador. As informações dão conta de que já são 25 jovens assassinados

este ano em Paracatu, uma cidade de 85 mil habitantes.

Sabemos  que  segurança  pública  é  atribuição  do  governo  do  Estado,  mas  aqui

entendemos que todos os órgãos precisam estar articulados, o governo estadual, o
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federal, a Polícia Civil, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, a Polícia Federal e a

Polícia Rodoviária Federal. Todos serão convidados, e espero que estejam presentes

na audiência pública em Paracatu, na próxima sexta-feira, às 10 horas, na Câmara

Municipal, com o objetivo de discutir a segurança pública e a defesa social. Também

foram convidados representantes da Assembleia Legislativa de Goiás e do Distrito

Federal. Esperamos a representação das Secretarias de Segurança Pública dessas

duas  localidades  para  que  possamos  efetivamente  avançar  na  integração  e

articulação, principalmente do ponto de vista da inteligência, e na promoção de ações

conjuntas das diversas unidades da Federação naquela região. Isso é de fundamental

importância para que possamos combater o aumento da violência e da criminalidade

em toda a região Noroeste e de maneira especial em Paracatu.

Algo me preocupa profundamente, Deputado Rogério.  Com os bons indicadores

sociais  e  econômicos  que  ampliaram  as  oportunidades  para  o  povo  brasileiro,

diminuindo  o  desemprego,  aumentando  as  oportunidades,  com  a  criação  dos

institutos  federais  de  educação,  com a ampliação da universidade federal  pública

brasileira, com muitas e muitas oportunidades nessa economia que cresce e amplia

oportunidades,  era  de  se  esperar  que  a  violência  diminuísse.  Mas  nós  estamos

assistindo  a  uma  fragilização  de  grande  parcela  das  famílias  brasileiras,  num

processo que já vem há mais tempo.

São jovens que são filhos do período do governo Fernando Henrique Cardoso,

daquele  momento  de  dificuldade  familiar,  de  desestruturação  da  economia,  das

famílias, que originou toda uma geração vulnerável. Hoje estamos vendo como isso

está chegando na ponta e virando um grande problema. Há o “crack”, que é uma

epidemia nacional, para a qual precisamos estar atentos.

Portanto,  queria,  mais  uma vez,  dirigir-me ao  nobre  Deputado  João  Leite,  que

estará  presente  conosco,  coordenando  certamente  essa  audiência  pública  em

Paracatu. Já conhece a cidade e lá tem muitos amigos; que, mais uma vez, leve a

sua prestimosa colaboração e contribuição para esse grande desafio que a Comissão

de Segurança Pública já  vem conduzindo em todo o Estado.  Esperamos que em

Paracatu  tenhamos,  efetivamente,  apoio.  Sabemos  que  esta  é  a  disposição  da

Comissão,  do Deputado João Leite em especial,  para nos ajudar  a  encontrar  um
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caminho, uma solução para diminuir a insegurança, a intranquilidade, a violência e a

criminalidade em todo o Noroeste de Minas, de maneira especial em Paracatu.

O Deputado Rogério Correia (em aparte)* - Deputado Almir Paraca, o problema é

que V. Exa. não vive nas propagandas do governo de Minas. Se vivesse, não teria

esses  problemas  de  segurança  pública.  Aqui  em  Minas,  nas  propagandas  do

governo, tudo funciona muito bem. Não há índices negativos. Aqui, nas propagandas,

as professoras estão muito satisfeitas dentro das escolas, a Polícia Civil não está em

greve,  a Polícia Militar  está  sorridente e os  problemas de segurança pública não

existem. Basta ligar a televisão e ver as propagandas do governo de Minas.

V. Exa. tem dois caminhos: ou faz como está fazendo agora, busca levar para o

Noroeste de Minas melhorias, lutando para isso, ou pede ao pessoal do Noroeste de

Minas morar nas propagandas do governo de Minas. Se não conseguirem, é melhor

mesmo o caminho da luta que V. Exa. tem travado aqui na Assembleia Legislativa e

que quero ressaltar.

Mas,  Deputado  Almir  Paraca,  esses  problemas  decorrem  de  uma  política

econômica equivocada, que temos denunciado há muito em Minas Gerais, que levou

agora ao “pibinho”, ao menor PIB do Brasil. Queria dizer a V. Exa. o que compõe esse

“pibinho”, pois Minas Gerais foi o Estado que jogou para baixo o PIB do Brasil. Em

Minas o PIB foi de -1,2%. O Brasil cresceu 0,6%, e em Minas Gerais tivemos um

crescimento de -1,2% no PIB no último trimestre, jogando o PIB do Brasil para baixo.

O PSDB do Senador Aécio Neves foi à televisão para dizer que o Brasil não cresce,

mas não cresce porque tem Estados como o de Minas Gerais que jogam o PIB do

Brasil para baixo. É o “pibinho” do Aecinho aqui em Minas Gerais.

Vou dizer a V. Exa.  o que aconteceu. A indústria, em geral,  decresceu -5,2%; a

indústria extrativa, -7,2%; a indústria de transformação, -3%; a agropecuária, -0,2%.

Até a agropecuária decresceu em Minas, embora tenha crescido no Brasil  inteiro.

Aqui ela conseguiu ter  um “pibinho” negativo. A energia e o saneamento, em que

Copasa e Cemig têm sido sucateadas, por isso fiz o “gancho” que V. Exa. mencionou,

sofreram um decréscimo de -9,4%. Assim, decresceram tanto a indústria quanto a

agropecuária,  a  energia  e  o  saneamento.  Tudo  caiu  em  Minas.  Aqui  se  vive  do

minério. Se ele cai e não se sustenta, o PIB da China, que só foi um ano, em função
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do minério, vira PIB da Somália, que é o “pibinho” do Aecinho.

Então, essa é a política que, infelizmente, tem prevalecido em Minas Gerais. Agora,

o que o governo faz para recuperar isso? Nada. A não ser pedir dinheiro emprestado,

como  vimos  ontem.  Pediu  mais  R$1.000.000.000,00  de  empréstimo,  agora  para

refazer a Praça da Liberdade, onde querem fazer o circuito cultural. Pedem dinheiro

emprestado para isso, como em outros momentos pediram dinheiro emprestado para

comprar viaturas para as Polícias Militar e Civil, ou seja, Minas Gerais não tem sequer

um planejamento de investimento. O investimento de Minas hoje é zero. Não investe,

apenas pega empréstimo. E esse quadro vai levando a puxar, então, o PIB do Brasil

para baixo. É um exemplo que não devemos seguir.

Infelizmente, é a receita neoliberal que tem levado a Europa ao caos, que não é

aplicável  no Brasil.  Enquanto Dilma anuncia que os mais  pobres terão crédito de

R$5.000,00  para  aquecer  a  economia  e  dividir  renda,  pois  poderão  comprar

geladeira, máquina de lavar, computador, móvel e cama, enquanto ela anuncia esse

benefício,  o  PSDB procura  retrair  a  economia  achando  que a  receita  do  FMI  na

Europa é a receita correta. Essa é a diferença, e é por isso que acontecem essas

coisas em Minas Gerais. Parabéns.

O Deputado Almir Paraca* - Agradeço a intervenção do Deputado Rogério Correia.

Aproveito  estes  minutos finais  para  reforçar  o  convite  de  realização  da  audiência

pública  na  próxima  sexta-feira,  às  10  horas,  na  Câmara  Municipal  de  Paracatu.

Esperamos ter grande participação para discutirmos e encontrarmos caminhos que

melhorem  e  tranquilizem  a  população  do  Noroeste  de  Minas,  em  especial  a  de

Paracatu.

O Deputado João Leite (em aparte) - Agradeço ao Deputado Paraca. O Deputado

Rogério Correia, com muito rancor, que é normal dele, contra o ex-Governador Aécio,

contra  o Governador  Anastasia,  contra  Minas  Gerais,  uma coisa  pessoal  e  triste,

tomou todo o seu tempo. Depois vou pedir ao Deputado Carlos Pimenta, que é o

próximo orador,  que me conceda dois minutos para mostrar a verdade. Não essa

análise pobre feita pelo Deputado Rogério Correia sobre a segurança no Noroeste.

Muito obrigado, Deputado.

O Deputado Almir  Paraca* -  Agradeço ao Sr.  Presidente e a  todos os colegas.
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Aproveito  que  o  Deputado  Sargento  Rodrigues  está  presente  para  reforçar

publicamente  o  convite  para  que V.  Exa.  componha conosco,  em Paracatu,  essa

discussão da segurança pública.  V. Exa. domina tanto o assunto, é um “expert”  e

certamente vai enriquecer as análises e ajudar a apontar soluções. 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,

companheiros,  Deputados  presentes  nesta  reunião,  imprensa  presente,  povo  de

Montes Claros e de Minas Gerais...

O  Deputado João Leite  -  Deputado Carlos  Pimenta,  me conceda dois  minutos,

aproveitando a presença do Deputado Paraca, até para que eu possa dizer...

O Deputado Carlos Pimenta - Perfeitamente.

O Deputado João Leite (em aparte) - Deputado Carlos Pimenta, obrigado, não vou

exagerar.  Infelizmente o rancor do Deputado Rogério Correia o impede de ver as

coisas. Desde 2010, Deputado Hely Tarqüínio, Deputado Carlos Pimenta, o governo

federal  colocou  em  20  Municípios  no  entorno  de  Brasília  a  Força  Nacional  de

Segurança Pública.  É  interessante  que,  apesar  da  Força  Nacional  de  Segurança

Pública, temos hoje em Brasília, para cada 100 mil habitantes, 70 mortes. A ONU diz

que tem de ser 10, é o previsto. Temos 70, apesar da Força Nacional de Segurança

Pública, que não é nacional, é retirada da polícia dos Estados.

Ora, o que está acontecendo no Noroeste de Minas? Por que nós, eu, o Deputado

Cabo Júlio,  o Deputado Sargento Rodrigues e a Comissão de Segurança Pública

chamamos Goiás e Brasília? Queríamos a Força Nacional, e não vai ser possível a

presença dela  justamente  por  causa do jogo inaugural  em  Brasília  da  Copa das

Confederações. Ouvimos uma análise de que a culpa é do governo de Minas. Ora,

pelo amor de Deus, culpar Minas, com 20 Municípios de Goiás ocupados pela Força

Nacional de Segurança Pública, expulsando criminosos para o Noroeste de Minas?

Nunca vi uma análise tão irresponsável quanto essa. Culpar Minas Gerais, chamar o

governo do Estado de irresponsável?

E quando se coloca energia aqui é porque Furnas não investe. Hoje Furnas está

pronta para o Ministério Público intervir, por causa de sua situação em Minas Gerais.
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Desculpe-me, é quase um desabafo por ouvir uma análise sobre segurança dessa

maneira,  sem dados,  sem  saber  o  que  está  acontecendo  em  Brasília  e  em  seu

entorno. Não dá para culpar a polícia e o governo de Minas por algo que tem de ser

de alguma forma enfrentado por todos. Obrigado, Deputado Carlos Pimenta.

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) -  Ilustre Líder da Bancada do PDT

nesta Casa, Deputado Carlos Pimenta, eu também não poderia deixar de abordar

esse  assunto,  até  porque  na  semana  passada  expus  aqui  informações  sobre  as

fronteiras do Brasil. O governo federal, responsável por patrulhar essas fronteiras e

evitar que armas e drogas entrem no País, está totalmente omisso. Há 10 anos o

governo federal não faz absolutamente nada para impedir que toneladas, milhares e

milhares de quilos de cocaína adentrem nossas fronteiras, sem falar na entrada de

armamento pesado, de armas que vêm de outros países, já que não são fabricadas

no Brasil. É óbvio que o impacto disso na segurança pública de Estados e Municípios

é  estarrecedor  e  deixa  esses  entes  de  joelhos.  As  forças  estaduais  têm  plenas

condições de combater a criminalidade e de promover a prevenção do crime no que é

de sua competência, mas, infelizmente, o governo federal tem deixado as fronteiras

absolutamente vazias, e a Polícia Federal, a polícia da União, que tem a competência

de combater o tráfico de drogas e o contrabando de armas, não consegue fazê-lo por

falta de efetivo.

Não  poderia  deixar  de  abordar  esse  assunto,  mas  aproveito,  Deputado  Carlos

Pimenta, para dizer que estive hoje com o Governador Anastasia, na entrega das

viaturas  ao  Corpo  de  Bombeiros,  oportunidade  em  que  entreguei  ao  Chefe  do

Executivo  uma  correspondência  em  que  eu  materializava  o  sentimento  de

agradecimento pelo apoio, por meio de sua base, para a aprovação do projeto da

carga  horária  de  40  horas  para  os  policiais.  Estive  com  ele  hoje  para  fazer-lhe

pessoalmente esse agradecimento. Muito obrigado.

O Deputado Carlos Pimenta - Agradeço ao Deputado Sargento Rodrigues. Gostaria

de tratar de vários assuntos agora à tarde, mas quero destacar uma mensagem do

Governador a esta Casa, em que ele nos envia o projeto que cria o Fundo Estadual

do Idoso. Quero ler essa mensagem do Governador porque acho que esse é um dos

projetos mais importantes que recebemos nos últimos anos. Sabemos que, à parte
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alguns  benefícios,  como  dispor  de  área  específica  para  estacionar  carros  e  ter

prioridade nas filas de embarque e desembarque de aeroportos, os idosos não são

tratados no Brasil com o respeito que merecem. Esse Fundo Estadual do Idoso vem

corrigir essa injustiça.

Por essa ação do Governador Anastasia, Minas Gerais vai dar tratamento especial

aos  idosos,  e  a  esse  fundo  terão  acesso  os  Municípios  que  quiserem

verdadeiramente priorizar seus idosos. Esse fundo vai garantir aos idosos o direito à

saúde específica e de qualidade -  com médicos especializados,  como geriatras  e

fisioterapeutas, nos postos de saúde -; o direito ao lazer e à cultura, pois o idoso não

só terá desconto nos ingressos para entrar nos espetáculos, mas será efetivamente

incentivado a frequentar eventos culturais em seu Município; e o direito ao esporte,

por exemplo. Há gente que acha que o idoso deve ser encostado em uma dessas

instituições filantrópicas, em um asilo, mas não é bem assim. Hoje, a média de idade

do brasileiro está aumentando.

Antigamente,  pessoas  da  nossa  idade,  com  cinquenta  e  poucos  anos,  eram

consideradas idosas, e hoje não é assim. Hoje um trabalhador com 70 anos tem de

ser aproveitado na sua capacidade intelectual, e esse exemplo de Minas nos enche

de orgulho, Deputado João Leite. E isso porque o Governador está dizendo ao povo

brasileiro,  aos  administradores  públicos  dos  nossos  Municípios,  a  esta  Casa

Legislativa que Minas vai tratar bem as pessoas idosas. E não se trata apenas de

reservar vaga de estacionamento, mas de mostrar a potencialidade que têm. Espero,

aliás, que sejam eles utilizados, de uma maneira ou de outra, por meio desse fundo

ou de ações também no ambiente de trabalho. É um absurdo uma pessoa de 65 anos

aposentar-se. A pessoa pode até ter o direito de se aposentar, se quiser, mas uma

pessoa com 60, 65 anos de idade está na sua plena capacidade intelectual. Quantos

erros são cometidos no serviço público, no serviço privado, na iniciativa privada, por

falta de experiência das pessoas! Quantas pessoas idosas poderiam ser aproveitadas

para transmitir experiências, inteligência, ensinamentos e conhecimentos às pessoas

mais jovens! E Minas está dando esse exemplo.

Então,  desta tribuna,  quero apresentar  o reconhecimento e o agradecimento ao

Governador Anastasia, pela sensibilidade que ele tem. Enquanto estamos vendo por
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aí  tantas coisas ditas contra ele,  é ele um homem correto, sério,  capaz,  honesto,

trabalhador, que apresenta ideias fantásticas. Esse projeto é fantástico, é um projeto

em que Minas rasga uma promissória que tinha com as pessoas da terceira idade, da

melhor idade. Trata-se de um projeto que vai valorizar as pessoas que deram tanto

pelo País, que ajudaram a construir esta nação. Por exemplo, vejam aí o patriarca da

Rede Globo, que, aos 60 anos de idade, construiu todo aquele império. Quantas e

quantas pessoas estão lutando, como o Mandela, ao longo dos 90 anos, cheio de

vigor - doente fisicamente, mas cheio de vigor em boas ideias.

Então, quero dizer ao Governador Anastasia que ele poderá contar com nosso total

e  irrestrito  apoio  a  esse  projeto.  Vamos  aprová-lo  e  implementá-lo  para  que  ele

continue servindo de exemplo a esta Nação, como uma forma correta, séria, capaz,

equilibrada, de dizer que o idoso de Minas não pode ser esquecido num canto, não

pode ser internado compulsoriamente em um asilo,  mas sim mostrar que ele tem

capacidade intelectual para ajudar a transformar esta nação.

Outro assunto, Deputado Rogério Correia, que quero abordar é a respeito das BRs.

V. Exa. está coberto de razão. A BR-381 é uma conquista muito grande, temos de

comemorar,  temos  de  aplaudir  o  governo  federal,  a  Presidenta  Dilma,  pela

sensibilidade.  Ao  mesmo tempo,  vamos  dizer  à  Presidenta  que  temos  ainda  um

desafio das BRs de  Minas Gerais, como a BR-367, a BR-251, a BR-040, pela qual

passei ontem e onde quase morri. Aliás assisti a um acidente grave, fatal, e não são

nenhum mistério tais acontecimentos, porque a BR precisa ser revitalizada. É a BR-

040 a principal artéria que liga a nova Capital à antiga Capital do Brasil - Brasília ao

Rio de Janeiro - e está da forma como está.

Termino manifestando meus agradecimentos ao Ministro do Trabalho, Sr. Manoel

Dias, com quem estivemos na semana passada e acertamos para Minas Gerais a

nova versão do ProJovem. Serão mais 20 mil vagas do ProJovem na qualificação

profissional  dos  nossos  jovens.  Tal  versão  será  executada  pela  Secretaria  de

Trabalho, na pessoa do Secretário,  Deputado José Silva, do PDT, em parceria do

governo do Estado com o governo federal.

Quero  agradecer  também as  3  mil  vagas  do  ProJovem,  específicas  para

implementação em Montes Claros, beneficiando 3 mil jovens naquela cidade. Acho
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que as questões políticas são importantes, devem ser manifestadas e debatidas, mas

não podemos furtar-nos a cumprimentar, nesta tarde, o  Governador Anastasia, pelo

projeto  que enviou  a  esta  Casa,  um  projeto  maravilhoso,  cheio  de  expectativa  e

esperança para as pessoas idosas; e o Ministro Manoel Dias, pela implementação do

ProJovem em Minas Gerais. Em 2012, quando Secretário de Trabalho e Emprego de

Minas Gerais,  iniciamos o ProJovem e obtivemos 57% de inserção dos jovens. A

nossa meta era 30%, e conseguimos praticamente dobrá-la.

Aqui, em Minas Gerais, não está faltando emprego, só não trabalha em Minas quem

não quer. Os cursos de qualificação estão aí, as oportunidades estão aí, no comércio,

na  indústria,  no campo.  Minas hoje  é  o Estado que proporcionalmente  mais gera

emprego no País. Estamos na frente de São Paulo, proporcionalmente geramos mais

empregos que o Estado de São Paulo. Qualquer pessoa que vier para Minas terá seu

local de trabalho. O que não queremos, Deputado Doutor Wilson Batista, é importar 6

mil  médicos  de  Cuba  ou  da  Europa.  Temos  que  dar  oportunidade para  que  os

médicos de Minas e do Brasil tenham um emprego digno. Deputado Doutor Wilson

Batista, só em Minas Gerais há mais de 3 mil jovens que fizeram curso de Medicina

fora  do País  e  precisam que seus diplomas sejam regulamentados.  Por  que não

trazer os brasileiros que estudaram fora e querem trabalhar em Minas, querem validar

seu diploma de médico? Então, em Minas, só não trabalha quem não quer.

Parabéns ao Governador e a Manoel Dias, Ministro do Trabalho e Emprego.

O Sr. Presidente -  Com a palavra, a Deputada Liza Prado.

A Deputada  Liza  Prado*  -  Boa  tarde.  Sr.  Presidente,  meus  queridos  amigos  e

colegas  Deputados,  quero  utilizar  esta  tribuna para  falar  sobre  três  assuntos que

considero  muito  importantes  para  o  nosso  Estado.  Primeiro,  quero  falar  sobre  a

Região Metropolitana do Triângulo; depois,  sobre a sigatoka negra; e, em terceiro

lugar, sobre a CPI da telefonia. Quero ver se consigo, em cinco minutos, discorrer

sobre temas tão importantes.

A Região Metropolitana do Triângulo, projeto de minha autoria que está tramitando

nesta Casa, passa por um momento muito importante. Existe o Projeto de Lei nº 16,

que está  sendo discutido  na  Comissão de Constituição e  Justiça,  o  qual  retira  a

palavra “conurbação”, o que colaborará com o nosso projeto da Região Metropolitana
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do Triângulo. Sabemos que as regiões metropolitanas têm muito recurso do governo

federal.  Conversei  nesta  semana  com o Deputado  Federal  Weliton  Prado,  que é

relator da Comissão de Infraestrutura, membro efetivo da Comissão de Orçamento e

um dos relatores que discute os projetos do Programa Minha Casa Minha Vida. Não

só esses projetos, mas também os de obras de infraestrutura importantes para o

País. Eu falei com ele, e ele me disse que ficou impressionado. Esse projeto já teve

sua participação quando Deputado Estadual, e também a de Paulo Piau, hoje Prefeito

de  Uberaba;  e  hoje  conta  com  o  apoio  do  ex-Deputado  Geraldo  Resende;  do

Deputado Romão,  de Ituiutaba;  do Deputado Bosco, de Araxá;  dos Deputados do

Triângulo, como o Deputado Hely Tarqüínio, que está presidindo os trabalhos nesta

tarde.

Além disso, toda a bancada mineira de Deputados, empresários e entidades que

trabalham  com  a  nossa  população  sabem  o  sofrimento  de  muitos  Municípios

pequenos que precisam desenvolver-se. Não podemos permitir que numa região do

Estado tão rica como a nossa ainda haja tantos Municípios que não conseguem o

mínimo  para  se  desenvolverem.  Na  realidade,  ficam  com  o  pires  nas  mãos  e  o

chapéu para tentar buscar algumas emendas parlamentares e alguns projetos que

poderiam  ser  muito  bem-resolvidos.  Somente  com  esses  projetos  que  o  governo

federal está incentivando agora por meio do Ministério das Cidades, aliás incentivo

para várias categorias, que se diminuem os impostos. A Região Metropolitana poderia

aumentar o número de casas habitacionais do Minha Casa, Minha Vida e o fim das

ligações  interurbanas  com  tarifa  local.  Hoje  pagamos  “roaming”  e  taxa  de

deslocamento.  Isso  é  um  absurdo,  pois  às  vezes  quem  está  em  Araguari  ou

Uberlândia, numa diferença de poucos quilômetros, paga taxa de interurbano.

Portanto,  isso  seria  um  benefício  muito  importante  para  toda  a  população.  A

captação  com  recurso  de  juros  mais  baixos  que  se  proporciona  às  regiões

metropolitanas faz com que haja recurso em outras áreas.

Considero  fundamental  discutirmos  a  Região  Metropolitana  com  agilidade.  Os

Prefeitos Paulo Piau, de Uberaba, e Gilmar  Machado, de Uberlândia, puseram em

seus  planos  de  governo  incentivo  às  regiões  metropolitanas.  Isso  ajudou  esta

Deputada  e  esta  Casa  a  fazerem  com  que  realmente  esse  projeto  se  tornasse
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encorpado,  ganhasse  força.  Além  disso,  que  saíssem  projetos  que  estavam

arquivados há tantos anos nesta Casa.

Creio  que  estamos  reunindo  todos  os  critérios  necessários  para  criarmos  uma

região metropolitana.  Poderíamos ter  o aumento  do teto  para  o  financiamento  do

Minha  Casa,  Minha Vida,  como bem  disse  o  Deputado Weliton  Prado,  que  dizia

também  estar impressionado  com  tantos  projetos  que  chegaram  de  incentivo  às

regiões metropolitanas. Em Minas Gerais há apenas duas regiões, uma das quais a

do  Vale  do  Aço.  Aproveito  a  oportunidade para  fazer  um convite  a  todos  para  o

Encontro da Região Metropolitana do Vale do Aço - Mobilidade urbana: Construindo

cidades inteligentes, a se realizar no dia 17 de junho, quando discutiremos a política

nacional de mobilidade urbana e os desafios dos planos municipais. A propósito, isso

se  encontra  na  página  da  Assembleia.  É  importante  que  as  pessoas  participem

discutindo e que a região metropolitana trabalhe em conjunto para formar cidades

inteligentes.

Com todos esses Municípios  discutindo,  teremos agora possibilidade de debater

uma política que colabore com todos eles, de haver esse aumento do teto para o

financiamento  do  Minha  Casa,  Minha  Vida,  o  benefício  ao  aluno  matriculado  no

Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - Peti -, e obtermos mais recurso para

construção de obras de infraestrutura, transporte integrado e custos reduzidos, coleta

integrada de resíduos sólidos, políticas habitacionais integradas para a inclusão social

e redução da especulação imobiliária.

Em recente entrevista ao jornal “Correio de Uberlândia”, o Governador Anastasia se

manifestou  favorável  à  criação  da  região  metropolitana  do  Triângulo.  Estamos

fazendo alguns ajustes para que realmente essa região ganhe corpo. As associações

comerciais e dos Municípios, como Amvale, Amvap e Amapar, assim como outras,

estão discutindo uma forma de apresentarmos um documento que dê consistência a

esse nosso projeto. Acredito que a região metropolitana do Triângulo será um dos

projetos mais importantes nos últimos anos para todas as cidades. Então seriam 66

cidades, ou seja, 66 Municípios. De acordo com a proposta, pegaríamos aquela parte

do Baixo Rio Grande e da região do Paranaíba. Não é justo que somente Uberlândia

e Uberaba se desenvolvam enquanto trabalhamos de forma organizada,  como no
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caso agora.

A partir de 2014, os Municípios terão de assumir os ativos da Cemig. Não será mais

a Cemig quem trocará as lâmpadas da cidade, mas o Município. É muito mais fácil

organizarmos um serviço como o de troca de lâmpadas em conjunto com as cidades.

Uma cidade pequena poderia trabalhar com outras e fazer um consórcio. Então isso

seria um grande avanço, assim como discutir e resolver em conjunto problemas que

nos atingissem em comum. Creio que haverá muito mais benefícios para a região

metropolitana e os empresários.

Dia 4 de agosto, teremos uma audiência pública em Patrocínio, depois em Araguari,

Passos, Frutal, Araxá e em outra cidade de cujo nome me esqueci. A lei exige que

realizemos audiências públicas, que escutemos a comunidade e os Vereadores, e

estamos fazendo isso.

Estou muito contente com a criação da região metropolitana, porque o Triângulo

Mineiro é uma das regiões mais prósperas de Minas Gerais. A nossa ideia não é a do

passado, momento em que muitas pessoas do Triângulo discutiam a sua separação.

Queremos  ser  mineiros.  É  importante  termos  também  uma região  metropolitana,

como a Região Metropolitana de Belo Horizonte e a Região Metropolitana do Vale do

Aço,  para obtermos mais  recursos e desenvolvermos os Municípios.  Então,  estou

muito contente. A ideia não é separatista e sim de integração. Creio que, com essa

forma de ver, estamos avançando.

Gostaria de comunicar a vocês que fiquei muito feliz porque recebi uma demanda

do nosso Secretário  Gibson,  da  Secretaria  de  Agropecuária,  para  trazê-la  a  Belo

Horizonte,  representando  Uberlândia.  O  Secretário  passou-me  uma  incumbência,

porque  foi  procurado  pela  Associação  Regional  dos  Produtores  Hortigranjeiros  -

Assohorta - e pela Cooperativa dos Agricultores Familiares de Uberlândia e Região -

Cooperaf. Fizeram um abaixo-assinado e procuraram a Secretaria de Agropecuária

do Município. Procurei a Secretaria de Estado de Agricultura e o Instituto Mineiro de

Agricultura - IMA - para verificarmos a demanda dos produtores de banana da nossa

região, ou seja, verificarmos se Uberlândia é uma área livre da sigatoka negra, praga

que tem contaminado muitos bananais trazendo muitos prejuízos aos produtores. Há

muitos  anos,  nossa  área  está  livre  da  “sigatoka  negra”,  doença  que  afeta  os
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bananais.

A iniciativa da Cooperaf e da Assohorta tem como objetivo declarar a região de

Uberlândia livre da doença. Há muitos anos, foram realizados vários procedimentos

em  Uberlândia,  mas,  infelizmente,  ainda  não  houve  publicação  no  Diário  Oficial,

declarando  essa  importante  região  livre  da  “sigatoka  negra”  para  os  nossos

produtores. Estive conversando com o Secretário Elmiro Nascimento, que nos deu

todo apoio.

Há um requerimento que está sendo votado hoje na Assembleia sobre a “sigatoka

negra”. Havia feito um ofício, fui pessoalmente tentar resolver o problema e só agora

o  nosso  requerimento  está  na  pauta.  Achei  muito  demorado,  devagar,  temos  de

resolver  isso.  Havia  enviado  ofício,  fui  pessoalmente  ao  Secretário  discutir  esse

problema dos produtores da nossa região. Conversamos com os Diretores do IMA e

solicitei  agilidade. Quero parabenizar o Sindicato dos Servidores do IMA, que tem

realizado um trabalho maravilhoso. Eles acataram a minha sugestão e imediatamente

fizeram os testes nos bananais de 23 cidades e comprovaram que a região está livre

dessa praga.

No dia 4 de maio foram encaminhados relatórios ao Ministério da Agricultura. Agora

está  sendo  aguardada  a  publicação  no  Diário  Oficial,  validando  os  resultados  e

oficializando Uberlândia e região livres finalmente da “sigatoka negra”. Fico contente

em ajudar os produtores da agricultura familiar, pessoas que produzem o alimento do

nosso povo, tão sofredor, com tanta dificuldade e precisando de um simples trabalho.

Era preciso que alguém pegasse isso para insistir, ficar por conta e exigir agilidade.

Depois de tantos anos, conseguimos, e estou muito contente com essa vitória. Quero

agradecer  a oportunidade de contribuir  para a minha cidade e região e ajudar  as

pessoas que mais precisam.

Há ainda outro tema, Sr. Presidente, que gostaria de deixar registrado nos anais e

que quero compartilhar com os meus colegas Deputados: a CPI da Telefonia. Quero,

Deputado  Tadeuzinho,  dizer  que  estive  na  conferência  da  União  Nacional  dos

Legisladores e Legislativos Estaduais -  Unale - em Pernambuco e, na oportunidade,

conversei com Deputados de todo o Brasil.

Graças à participação do Deputado Alencar da Silveira Jr., que levou essa ideia à
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Unale,  discutimos  a  necessidade  de  haver  uma  CPI  da  telefonia  em  todos  os

Estados, porque os problemas da telefonia, como péssimo atendimento, carência nas

coberturas,  serviços  deficitários,  queda  na  ligação  constante,  valor  da  tarifa  nos

planos pré-pagos mais caro que nos pós-pagos e cobranças indevidas nas contas,

Deputado  João  Leite,  precisam  realmente  ser  resolvidos.  Precisávamos  fazer  um

documento para discutirmos essa questão da CPI.  Discutimos isso na Unale com

todos os Estados brasileiros, que já são 14.

Recentemente,  através de requerimento dos Deputados Alencar da Silveira Jr. e

Sargento Rodrigues, Minas conseguiu assinaturas suficientes para instalar a CPI no

nosso Estado. Acho importante fazermos um trabalho conjunto com outros Estados

porque o problema da queda frequente nas ligações não é só nosso. Sabemos que o

setor de telecomunicações cresceu bastante em nosso país. Tenho alguns dados -

aliás, acho importante compartilhá-los com vocês - que mostram que a demanda do

País cresceu muito. Para terem ideia, em 1997, ano da aprovação da Lei Geral das

Comunicações, o Brasil  tinha apenas 800 mil  linhas; três anos depois,  já eram 23

milhões. Em 2000, havia 200 mil usuários de internet fixa; em 2012, eram 20 milhões.

Entretanto,  a  Anatel  informa que  nos  últimos  10 anos,  proporcionalmente  a  esse

crescimento  da  demanda,  houve  drástica  redução  da  qualidade  dos  serviços

prestados,  ou  seja,  houve  aumento  no  lucro  das  empresas  e  prejuízos  para  os

consumidores. Temos de trabalhar esses prejuízos de forma organizada e fazer com

que os Procons fiquem bastante combativos; aliás, continuo nessa luta.

Queria parabenizar o Município de Jaíba, no Norte de Minas, porque conseguimos

inspirá-lo,  por  intermédio  dos  Vereadores,  a  aprovar  essa  lei.  O  Prefeito  ficou

sensibilizado e vai inaugurar um Procon na cidade. Tenho orgulho de ter lançado o

Procon na minha cidade. Estamos trabalhando nessa campanha para que todos os

Municípios  tenham  Procons  em  suas  cidades.  Jaíba  foi  um,  como  Guarda-Mor.

Conseguimos aprovar a lei por meio de um Vereador. Fiquei muito contente quando

conversei com o Charlinho e tenho incentivado isso.

Recentemente  estive  em  Nova  Serrana  conversando  com  representantes  do

Procon de lá, até ajudando outros Municípios a instaurá-los e a estruturá-los. Creio

que onde há Procons é preciso fortalecê-los  para que esses Municípios  lutem de
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forma organizada nessa CPI da Telefonia, pois é um dos pontos de maior índice de

reclamação. Percebo, do lucro das empresas com a venda de novos planos e novas

linhas, o péssimo atendimento de todas as operadoras, sem exceção. Às vezes você

acha uma ou outra um pouquinho melhor, mas é “tudo como dantes no quartel de

Abrantes”: todas têm péssimo atendimento, e isso tem prejudicado o consumidor.

Para  terem  ideia,  criamos  um  “e-mail”  -  aliás,  gostaria  de  pedir  o  apoio  da

população de Minas Gerais: faça o seu relato para fazer parte do relatório da CPI que

será instalada em Minas Gerais. Acompanharei esse processo como membro efetivo

da Comissão de Defesa do Consumidor e como Deputada defensora dos direitos dos

consumidores e das consumidoras. Gostaria de solicitar que façam o seu relato e

autorizem  que  o  coloquemos  no  relatório  da  CPI,  que  encaminharemos  a  vários

órgãos,  como a Secretaria  Nacional  do Consumidor  -   Senacon -,  a  Câmara dos

Deputados,  o  Senado e  todos  os  órgãos a que temos direito,  além de incentivar

ações organizadas e exigências da Anatel em todo o País. Estamos fazendo as CPIs

nos  Estados  e  trabalhando  de  forma  organizada  com  Deputados  combativos  de

outros  Estados.  Conseguiremos  instalar  a  CPI  até  no  Maranhão.  O  “e-mail”  é

cpidatelefoniamg@gmail.com. Se  você  tiver  um  relato  ou  se  passou  por  algum

constrangimento  no  serviço  de  telefonia  ou  de  internet  -  porque  agora  há  os

“combos”, ou seja, você faz contratos conjuntos para telefone, tevê a cabo e internet,

enfim, você acaba aproveitando uma promoção. Você e as pessoas que vivem da

telecomunicação têm todo esse serviço, mas as empresas não cumprem a prometida

velocidade da internet,  dando prejuízo  às  pessoas que trabalham em casa e que

necessitam de telefone e internet. Ainda por cima, pagam tarifa das mais caras.

Peço  a  compreensão  do  Presidente  por  só  mais  um  minutinho,  aliás,  dois.

Cinquenta  e  dois  por  cento  das  ações  do  Juizado  Especial  Cível  são  processos

relacionados a operadoras de telefonia.

Para vocês terem uma ideia, a média de linhas por antena é: (- Lê:) “No Japão, 400;

na Espanha, 460; nos Estados Unidos, 1.000; e no Brasil, 5.000. Segundo a União

Internacional de Telecomunicações, para atingir uma qualidade razoável nos serviços,

uma antena não deve exceder mil linhas. A tarifa de interconexão é cobrada, além do

custo da ligação, quando a chamada é feita de uma operadora para outra. A média
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mundial dessa tarifa é de R$0,05 por minuto, enquanto no Brasil é de R$0,35. Os

encargos e tributos representam 45% da conta. A tarifa brasileira é a 2ª mais cara do

mundo”.

Então,  é  preciso  que  vocês  também  nos  ajudem.  Enviem  o  seu  relato  para

cpidatelefoniamg@gmail.com. Terei a honra de receber o relato de vocês para colocar

no relatório da CPI. Agradeço a oportunidade e convido todos para discutir conosco,

na sexta-feira, às 14 horas, aqui na Assembleia, a questão das cidades inteligentes,

mobilidade urbana e pessoas com deficiência. Espero o apoio e a presença de todos

vocês. Obrigada.

* - Sem revisão da oradora.

O Sr. Presidente -  Com a palavra, o Deputado Rômulo Viegas.

O Deputado Rômulo Viegas* -  Obrigado,  Presidente Hely Tarqüínio.  Deputadas,

Deputados,  público  que  nos  acompanha  pela  TV  Assembleia,  começo  meu

pronunciamento chamando atenção para o seguinte fato: quando o PIB de Minas vai

mal,  com certeza o  Brasil  vai  pior  ainda.  Vou explicar  as  razões para  dizer  isso.

Primeiro, farei a leitura de parte do pronunciamento do Presidente da Fiemg, Olavo

Machado, na imprensa. Ele faz um trabalho muito bom à frente da nossa Federação

de Indústrias do Estado de Minas Gerais. (- Lê:)

“Chega de promessas e enrolação por parte do governo federal. Todos os Estados

brasileiros possuem dívidas faraônicas com a União, e Minas Gerais não é exceção.

Nosso Estado possui o maior número de cidades, e mesmo com o esforço de todos

os homens públicos que governaram o nosso Estado nos últimos anos, precisamos

de apoio real, e não fantasioso, midiático, por parte do governo federal. Basta. Chega.

Nosso  Estado  se  destaca  pela  liderança  em  vários  setores,  tais  como:  48%  da

produção brasileira de minério de ferro;  40% do aço produzido no Brasil;  27% da

fundição do aço; 22% da produção nacional de cimento; 20% da produção nacional

de veículos. Portanto, tendo uma contribuição expressiva na balança comercial do

Brasil, Minas Gerais exige respeito e a realização dos projetos e obras estratégicas

para o nosso desenvolvimento.”

Isso  é  importante  para  melhorar  o  nosso  PIB,  que  necessita  de  infraestrutura.

Várias vezes foram prometidas e anunciadas as obras de duplicação da BR-381, mas
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agora estou vendo essa obra sendo cantada em verso e prosa, e o governo federal

ficará  em  uma  situação  conflitante,  porque  os  Deputados  de  sua  base  política

também apoiam o governo federal. Então, essa obra terá muitos padrinhos políticos,

mas, a bem da verdade, quem receberá o benefício é o cidadão que paga o imposto

religiosamente. Só espero que isso não seja adiado. Isso foi adiado do dia 6 para o

dia 13, e nesse curto espaço de tempo, infelizmente, faleceram muitas pessoas na

tão falada Rodovia da Morte, que amanhã, com processo licitatório, passará a ser

chamada Rodovia da Vida.

A pergunta continua: (- Lê:)

“Onde estão as prometidas e tantas vezes anunciadas obras de duplicação da BR-

381, do metrô de Belo Horizonte, do Anel Rodoviário?

Onde está nossa regional do Tribunal Federal de Recursos? Onde estão as obras

de expansão da Refinaria Gabriel Passos? Onde está a expansão do Aeroporto de

Confins?” Quem pergunta é o Presidente da Fiemg, Olavo Machado. “Minas Gerais,

portanto, exige respeito, exige que as obras prioritárias sejam de fato realizadas. É

hora de dizer basta à enrolação, de dizer chega à postergação.”

Estamos vendo as comemorações festivas motivadas pelo anúncio da licitação da

obra da BR-381.

Repito, o PIB mineiro cai, o do Brasil despenca. Minas Gerais tem uma importância

fundamental nesse contexto. Para que o PIB mineiro melhore, teríamos de ver ações

mais  contundentes.  A Presidente  Dilma Rousseff  perdoou US$900.000.000,00 em

dívidas  dos  países  africanos.  “Quem  lê  a  palavra  'perdão',  associada  a  um  país

africano, pode pensar num gesto altruísta.” Mas e os Estados brasileiros? E Minas

gerais  que  oferece  essa  contribuição  fundamental,  importante  para  o

desenvolvimento  do  País,  mas que tem uma dívida  altíssima,  estratosférica,  com

juros altíssimos? Nós,  aqui  da  Assembleia,  estamos  aprovando empréstimos com

juros mais baixos. Quem é professor de Matemática sabe que essa conta não fecha.

Por  exemplo,  tenho um dinheiro.  O Deputado Gustavo Valadares tem uma dívida

comigo  de  R$1.000.000,00.  Cobro  dele  15%.  Depois  vou  emprestar-lhe  dinheiro,

novamente, a 5%. Essa conta não fecha.

Concederei aparte ao Deputado Gustavo Valadares. Em seguida, aos Deputados
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João Leite e Duarte Bechir, nesta ordem.

O Deputado João Leite - Deputado Rômulo Viegas, na verdade sou eu primeiro.

O Deputado Gustavo Valadares* -  Pela idade,  Deputado Rômulo  Viegas,  ele já

passou dos 70.

O Deputado João Leite (em aparte) - O Deputado Gustavo Valadares é jovem e

aguenta ficar mais tempo em pé. Ele pode esperar. Fiquei 715 jogos pelo Atlético

mineiro mais os jogos da seleção do Vitória de Guimarães, de Portugal, em pé. Não

aguento tanto tempo quanto o jovem Gustavo Valadares.

Quero  parabenizá-lo.  Se  Minas  Gerais  perde  no  PIB,  isso  é  motivo  de

comemoração  para  alguns  que  torcem  contra  o  mais  querido,  o  Senador  Aécio

Neves, que torcem contra o Governador Anastasia, que torcem contra Minas Gerais.

São eles, Deputado Rômulo Viegas, que levaram a Fiat para Pernambuco.  Minas

Gerais podia estar muito melhor, produzindo mais automóveis, crescendo mais. Betim

podia estar recebendo mais recursos oriundos de impostos. Eles levaram recursos

para Pernambuco. Imaginem se em Minas o PIB iria cair se a Fiat estivesse aqui.

O PT,  o  Presidente  Lula,  a  Presidente  Dilma levaram a  Fiat  para Pernambuco.

Depois tiraram o polo acrílico da Petrobras, que ficaria na nossa amada e querida

cidade de Ibirité, uma cidade de pessoas trabalhadoras, mas pobre. Tiraram o polo

acrílico  de  Minas  Gerais  e  o  levaram  para  a  Bahia,  para  o  Jaques  Wagner,

companheirão deles. O Sérgio Gabrielli,  que era o Presidente da Petrobras, que é

candidato a Governador na Bahia, a levou para a Bahia. Quem é que aguenta isso?

Furnas não investe nada em Minas Gerais. Minas Gerais é um gigante. O Senador

Aécio foi um gigante. O Governador Anastasia é um gigante. Os trabalhadores de

Minas  Gerais  são  gigantes.  As  nossas  empresas,  a  Cemig  e  a  Copasa  estão

resistindo a uma oposição, que está tentando tirar o oxigênio de Minas Gerais.

Não vão conseguir.  Os mineiros, os montanheses vão resistir, Deputado Rômulo

Viegas. Vamos resistir.  Na segunda-feira,  a Cemig irá a Montes Claros,  criar  uma

subestação,  só  para  a  Alpargatas  investir  lá.  O  que  depende  do  Governador

Anastasia, o que depende do mais querido Senador Aécio Neves está sendo feito. E

o que depende da Dilma, de Lula, do PT, do nosso Ministro Pimentel?

O Ministro Pimentel foi levar dinheiro para os aeroportos de Cuba, para o porto de
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Cuba.  Eles  querem  que  Minas  cresça  desse jeito,  tirando  tudo de Minas  Gerais,

sufocando Minas Gerais. Quero ver, Deputado Rômulo Viegas, quem virá aqui pedir

voto para essas pessoas que tiraram tudo de Minas Gerais, que tiraram a Fiat e a

Petrobras.  Furnas  não investe.  Colocam seguranças  nas  portas  de  Brasília,  para

impedir  que criminosos entrem lá, para que fiquem em Goiás e em Minas Gerais.

Quero ver quem vai falar contra o Senador Aécio, contra o Governador Anastasia.

Chega! Não vamos nos calar. Os montanheses não se dobrarão.

O  Deputado  Gustavo  Valadares  (em  aparte)*  -  Deputado  Rômulo,  gostaria  de

parabenizar V. Exa. pelo pronunciamento e o Deputado João Leite pelo aparte. Não

poderia me furtar de discutir esse assunto da BR-381, em um dia tão especial para

nós, mineiros. Criamos um movimento, liderado pelo Secretário Alexandre Silveira,

que está sendo entendido de forma equivocada por uma minoria deste Plenário, uma

minoria que sente uma grande dor de cotovelo, porque adora jogar pedra na vidraça.

Mas,  aquele  que  tem  vidraça  não  suporta  receber  as  pedras.  Eles  confundem,

achando que estamos festejando algo que ainda não aconteceu com esse movimento

liderado pelo Deputado e Secretário Alexandre Silveira.

Deputado Rômulo  Viegas,  nós,  representantes do povo,  estamos iniciando uma

cobrança pública, um dia antes de abrirem os envelopes das licitações dos primeiros

lotes da BR-381, que já estão há 10 anos atrasados. Engana-se aquele Deputado,

que, pela manhã, esteve aqui no Plenário, criticando o Secretário Alexandre Silveira,

dizendo que  quando ele  foi  Diretor  do  DNIT  não  duplicou  rodovia.  Não  duplicou

porque  precisava  da  boa  vontade,  da  disposição  e  da  coragem  que  faltaram  ao

Presidente da República,  à época,  o Lula,  para fazê-lo.  O Diretor-Geral  do DNIT,

àquela época, e hoje Secretário, Alexandre Silveira, fez uma revitalização da rodovia.

Ele fez o que devia ser feito e isso ajudou a diminuir as mortes, que ainda acontecem.

Hoje  não  estamos  festejando  a  licitação  da  BR-381.  Estamos  iniciando  um

movimento  para  pressionar  o  governo  federal  a  abandonar  sua  omissão  e  má

vontade em relação aos mineiros e tirar do papel aquele tão sonhado investimento.

Isso deve ficar claro para a minoria desta Casa que torce contra Minas.

Concluirei dizendo o seguinte: aquele que, pela manhã, criticou o Alexandre Silveira

havia sido Secretário de Administração, na época em que faziam oito chamadas ao
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mês para pagarmos o funcionalismo público.  Oito chamadas eram feitas  ao mês.

Alguns funcionários recebiam no dia 29. Hoje o salário é depositado no quinto dia útil.

Naquela  época,  quando ele  foi  Secretário,  eram feitas  oito  chamadas,  e  algumas

pessoas recebiam no dia 29 do mês.

Por favor, não joguem nas costas de um ex-Diretor do DNIT, de um breve período

de dois anos, a realização de uma obra tão reivindicada pelos mineiros, porque eu

também  não  faria  isso.  Devemos  responsabilizar  aquele  Secretário  pelas  oito

chamadas  que  eram  feitas  para  o  pagamento  do  funcionalismo  de  Minas.  Muito

obrigado.

O Deputado Rômulo Viegas* - Muito obrigado, Deputado Gustavo Valadares, pelas

colocações  tão  bem  feitas.  Creio  que  Minas  Gerais  está  atenta  a  todos  esses

movimentos.

O  Deputado  Duarte  Bechir  (em  aparte)  -  Muito  bem,  Deputado  Rômulo.  Estou

enaltecido  pelas  palavras  dos  companheiros  que  me  antecederam  pelo

pronunciamento  de  V.  Exa.  Mas  quero  acrescentar  alguns  detalhes  que  julgo

importantes neste momento.

Uma vez que sou Vice-Líder nesta Casa, estou, juntamente com o Senador Aécio

Neves,  recebendo  críticas.  Se,  pelo  menos,  essas  críticas  fossem  para  ajudar  a

melhorar algo que não está funcionando bem, para melhorar aquilo que os mineiros

querem... mas não é. Essas críticas são de ordem pessoal.

V. Exa. é da nossa querida e respeitada São João del-Rei, e, no interior, para os

lados de Campo Belo, ouvimos o pessoal dizer e aprendemos: “Enquanto os cães

ladram, a carruagem passa”. Já ouvimos lá também: “Ninguém atira pedra em árvore

que não dá frutos”.  V.  Exa.  também, lá  em São João del-Rei,  já  ouviu dizer  que

ninguém  chuta  cachorro  morto.  Essas  falas  são  para  demonstrar  que  alguns

Deputados da Oposição insistem em permanecer no equívoco. V. Exa., eu e muitos

Deputados  estávamos  presentes  no  lançamento  do  programa  Pró-Município.  O

menor Município de Minas Gerais vai receber recursos de R$300.000,00 para investir

em obras importantes: escola, posto de saúde, hospital, pavimentação, água, rede de

esgoto.  O  BDMG  está  concedendo  outra  linha  de  financiamento  aos  Prefeitos,

também com prazo para pagamento, com juros subsidiados, ou seja, tudo isso está
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acontecendo na Minas Gerais real, verdadeira, que alguns Deputados da Oposição,

poucos, insistem em não querer enxergar, em não reconhecer e em que preferem

atirar pedras e pedras.

Deputado Rômulo Viegas, com as pedras que atiram, estamos construindo uma

Minas nova. Sabemos receber essas pedras e usá-las para edificar postos de saúde

e construir rodovias. Essas pedras poderiam, se tivessem maior comprometimento

com o povo de Minas, nos ajudar a fazer a Minas que todos queremos e sonhamos.

As  críticas,  Deputado  Rômulo  Viegas,  são  importantes.  E  nosso  governo  sabe

recebê-las, mas as que temos visto aqui, infelizmente, mostram a incapacidade de

colaborar com a grandeza do nosso Estado. Tenho orgulho de mais uma vez afirmar

que sou, de coração, mineiro, com muita honra e muito orgulho. Parabéns a V. Exa.

O Deputado Rômulo Viegas* - Obrigado, Deputado Duarte Bechir. O mineiro é povo

do trabalho, que honra, como V. Exa. disse, a sua história. Com certeza Minas tem

muito o que apresentar e fazer. Acho que nenhum governante possui vara mágica.

Ninguém  se  candidata  a  Prefeito,  Governador  e  Presidente  da  República  para

resolver todos os problemas do Brasil. As críticas positivas são válidas, mas ressalto

que, se o PIB de Minas vai mal, o PIB do Brasil vai pior ainda. Deputados Doutor

Wilson Batista  e  Duarte  Bechir,  Minas  dá uma contribuição expressiva  à  balança

comercial do Brasil.

Portanto,  entendo  que  todo  o  esforço  feito  pelo  Senador  Aécio  Neves  quando

Governador  e pelo  Governador  Anastasia está  dando bons  frutos.  Precisamos de

mais  recursos  federais,  como  acontecerá  agora,  e  esperamos  que  realmente

aconteça a duplicação da BR-381. Assim, poderemos ter fluxo de carga adequado,

trazer  produtos e exportar  nossa matéria-prima;  enfim,  exportar  tudo de bom que

temos a oferecer ao Brasil e ao exterior. Alerto: quando o comércio externo entra em

crise, o primeiro Estado a senti-la é Minas Gerais por causa das “commodities” da

mineração.

Ao encerrar,  Deputado Hely Tarqüínio,  Deputado Dalmo Ribeiro Silva,  agradeço

publicamente  todo o esforço que o Governador  Anastasia  tem feito.  Hoje  mesmo

entregamos vários veículos ao Corpo de Bombeiros, aos homens do fogo, lutadores,

para promoverem a segurança e o bem-estar da população. Pela manhã estivemos
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nessa  solenidade  acompanhando  o  Governador  Anastasia  e  a  corporação  dos

Bombeiros. Desejo a todos uma boa tarde.

* - 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.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A Presidência, no uso de suas atribuições, reforma despacho anterior e determina

que o Projeto de Lei  nº  3.611/2012,  da  Deputada Maria  Tereza Lara,  retome sua

tramitação. Ficam mantidos a distribuição às Comissões de Justiça e da Pessoa com

Deficiência e os demais atos processuais praticados até o momento.

Mesa da Assembleia, 12 de junho de 2013.

Hely Tarqüínio, 2º-Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

Designação de Comissões

O  Sr.  Presidente  -  A  Presidência  vai  designar  os  membros  da  Comissão

Parlamentar de Inquérito para, no Prazo de 120 Dias, 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 Centrais de Atendimento ou Call Center na Solução das

Reclamações  dos  Consumidores,  doravante  denominada  “CPI  da  Telefonia”.  Pelo

BTR: efetivos - Deputados Lafayette de Andrada, Zé Maia e João Leite; suplentes -

Deputados Bonifácio Mourão, Gustavo Valadares e Célio Moreira; pelo BAM: efetivo -

Deputado Romel Anízio; suplente - Deputado Rômulo Veneroso; pelo Bloco Minas
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sem Censura: efetivos - Deputados Adalclever Lopes e Ulysses Gomes; suplentes -

Deputados  Cabo  Júlio  e  Elismar  Prado;  pelo  PDT:  efetivo  -  Deputado  Sargento

Rodrigues; suplente - Deputado Carlos Pimenta. 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  4.963/2013,  da

Comissão de Cultura,  4.964 e 4.965/2013,  da  Comissão  de Assuntos  Municipais,

4.966/2013,  da  Comissão  de  Administração  Pública,  4.967  a  4.970/2013,  da

Comissão de Direitos Humanos, 4.971/2013, da Comissão de Combate ao Crack, e

4.972 a 4.976/2013, 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 Administração Pública - aprovação, na 8ª Reunião

Ordinária, em 11/6/2013, dos Requerimentos nºs 4.778/2013, do Deputado Anselmo

José Domingos, 4.799/2013, do Deputado Duarte Bechir, e 4.877/2013, da Deputada

Liza Prado; de Esporte - aprovação, na 12ª Reunião Ordinária, em 11/6/2013, dos

Projetos de Lei nºs 3.906 e 3.986/2013, do Deputado Glaycon Franco, 3.987/2013, do

Deputado Anselmo José Domingos, e 3.970/2013, do Deputado Fabiano Tolentino, e

do  Requerimento  nº  4.839/2013,  do  Deputado  Anselmo  José  Domingos;  de

Transporte - aprovação, na 10ª Reunião Ordinária, em 11/6/2013, do Projeto de Lei nº

3.935/2013, do Deputado Zé Maia, com a Emenda nº 1, e dos Requerimentos nºs

4.825 a 4.828/2013, do Deputado Carlos Henrique, 4.831/2013, do Deputado Ivair

Nogueira,  e  4.840/2013,  do  Deputado  Anselmo  José  Domingos;  de  Assuntos

Municipais - aprovação, na 7ª Reunião Ordinária, em 11/6/2013, dos Requerimentos

nºs  4.712/2013,  do  Deputado  Sebastião  Costa,  4.730/2013,  do  Deputado  Inácio

Franco, 4.731 a 4.733/2013, do Deputado Fábio Cherem, 4.891/2013, do Deputado

Bosco, 4.896 a 4.900 e 4.904 e 4.905/2013, do Deputado Ivair Nogueira, e 4.910 e

4.911/2013,  do  Deputado Duarte  Bechir;  de  Turismo -  aprovação,  na  6ª  Reunião

Ordinária, em 11/6/2013, do Projeto de Lei nº 2.061/2011, do Deputado Antonio Lerin;

de  Direitos  Humanos  -  aprovação,  na  14ª  Reunião  Ordinária,  em  12/6/2013,  do
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Projeto de Lei nº 4.045/2013, da Deputada Maria Tereza Lara; de Cultura - aprovação,

na  11ª  Reunião  Ordinária,  em  12/6/2013,  do  Projeto  de  Lei  nº  4.065/2013,  do

Deputado  Antonio  Lerin,  e  do  Requerimento  nº  4.914/2013,  do  Deputado  Dalmo

Ribeiro  Silva  (Ciente.  Publique-se.);  e  de  Educação -  aprovação,  na  10ª  Reunião

Ordinária,  em  5/6/2013,  de  requerimento  do  Deputado  Glaycon  Franco  em  que

solicita seja encaminhado à mãe da estudante Amanda Linhares dos Santos, Sra.

Rubiany Linhares dos Santos, ofício comunicando pesar pelo seu falecimento (Ciente.

Oficie-se.).

Despacho de Requerimentos

- A seguir, o Sr. Presidente defere, cada um por sua vez, nos termos do inciso VII do

art.  232,  c/c  o  art.  141,  do  Regimento  Interno,  requerimento  do  Deputado  Arlen

Santiago em que solicita a inclusão em ordem do dia do Projeto de Lei nº 694/2011,

uma vez que a  Comissão  de  Segurança Pública perdeu o prazo para emitir  seu

parecer; e nos termos do inciso XVI do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos

do Deputado  Duarte  Bechir  (4)  em  que solicita  a  inclusão em ordem do dia  dos

Projetos de Lei nºs 902, 903 e 1.339/2011 e 3.124/2012.

Votação de Requerimentos

O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão de Transporte em que solicita seja

encaminhado ao Diretor-Executivo da Concessionária Nascentes das Gerais pedido

de informações sobre a justificativa para o aumento da tarifa de pedágio na rodovia

MG-050. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Embaixador da República de Moçambique em Brasília pedido de

informações a respeito da proposta de instalação de um consulado daquele País no

Município de Vespasiano, bem como o envio a esta Casa de cópia dos documentos

pertinentes ao assunto. 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
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pauta.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa ao Plenário que faz retirar da pauta desta reunião o Projeto

de Lei nº 4.041/2013, por falta de pressupostos regimentais.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Rogério Correia em que

solicita  a  inversão da  pauta  desta  reunião,  de  modo  que  os  Projetos  de  Lei  nºs

3.871/2013 e 3.122/2012 sejam apreciados em primeiro lugar, entre as matérias em

fase de discussão, nessa ordem. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 767/2011, do Deputado Wander Borges,

que institui a política estadual para 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 Sávio

Souza Cruz em que solicita a votação destacada do inciso XVII do art. 5º e do § 1º do

art.  7º,  ambos  do  vencido  em  1º  turno.  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 André Quintão.

O Deputado André Quintão* - Sr. Presidente, farei o encaminhamento da votação

até  para  explicar  também  os  dois  destaques.  Esse  projeto  foi  apresentado  pelo

Deputado Wander Borges, nosso colega que hoje ocupa cargo do governo estadual.

É um projeto importante, que institui a política estadual dirigida à população de rua.

Na tramitação desse projeto, houve um fórum de debates que envolveu o movimento

nacional de população de rua, várias entidades e militantes dessa área, todos em

comum acordo com o Deputado Wander Borges. Apresentamos esse substitutivo de

minha autoria incorporando sugestões da sociedade civil organizada; duas questões

da  votação  do  vencido  ao  substitutivo  foram  excluídas,  e  estamos  destacando

exatamente para retorná-las. Uma diz respeito ao apoio técnico do governo do Estado

- inclusive, hoje o técnico financeiro já existe. O governo do Estado antecipou o piso

mineiro da assistência social. Uma das utilizações do piso é exatamente promover a

política  de  proteção  básica  e  também  de  proteção  especial,  que  congrega  a



937
____________________________________________________________________________

população de rua. A outra questão muito importante é que haja uma integração, uma

interlocução com a sociedade civil  através de um comitê gestor  participativo,  que

possa acompanhar a política.

Então,  para  esses  dois  elementos  é  que  estamos  pedindo  destaque  com

aquiescência de todos aqueles que estão acompanhando a tramitação desse projeto.

Parabenizamos  o  Deputado  Wander  Borges  e  encaminhamos  pela  aprovação  do

substitutivo, inclusive dos dois destaques.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente -  Com a palavra, o Deputado Duarte Bechir.

O  Deputado  Duarte  Bechir  -  Gostaria  de,  em  nome  da  Bancada  do  PSD,

encaminhar favoravelmente o PL nº 767/2011 e falar da sua importância.

Ao mesmo tempo, Sr. Presidente, quero também saudar os moradores de Santo

Antônio do  Amparo,  cidade que hoje  completa  74  anos de emancipação político-

administrativa  -  estivemos  lá  pela  manhã.  Quero  comunicar  a  V.  Exa.  que  lá  foi

lançado um selo comemorativo em homenagem ao ex-Governador Hélio de Carvalho

Garcia. As filhas dele estiveram presentes, receberam a homenagem, que foi muito

bonita.  Ele  foi  lembrado por  sua atuação,  seu caráter  e  sua vocação de  homem

público. Foi um momento muito importante.

Portanto,  quero  aqui  saudar  os  munícipes  da  nossa  querida  Santo  Antônio  do

Amparo, que hoje, dia 12, comemora o seu 74º aniversário de emancipação político-

administrativa. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Em votação, o Substitutivo nº 1, salvo destaques. As Deputadas

e  os  Deputados  que  o  aprovam  permaneçam  como  se  encontram.  (-  Pausa.)

Aprovado. Em votação, o inciso XVII do art. 5º do vencido em 1º turno. As Deputadas

e  os  Deputados  que  o  aprovam  permaneçam  como  se  encontram.  (-  Pausa.)

Aprovado. Em votação, o § 1º do art. 7º do vencido em 1º turno. 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  767/2011 na forma do

Substitutivo nº 1 ao vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Votação,  em 2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  3.520/2012,  do  Deputado Sargento

Rodrigues, que acrescenta inciso ao art.  6º  da Lei nº 11.726,  de 30/12/1994,  que
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dispõe sobre  a  política  cultural  do  Estado de Minas Gerais,  incluindo os  acervos

históricos da Polícia Militar no rol de bens culturais objeto de ações prioritárias na

proteção do patrimônio cultural mineiro. A Comissão de Cultura 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 Redação.

Votação, em 2º 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  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 Redação.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.316/2012, do Deputado Zé Maia, que

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 Comissão de Justiça conclui

pela constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. As

Comissões de Transporte e de Fiscalização Financeira opinam 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  3.316/2012 na forma do Substitutivo  nº  1.  À  Comissão de Fiscalização

Financeira.

Discussão,  em 1º turno, do Projeto de Lei  nº  3.871/2013,  do Deputado Rogério

Correia, que dispõe sobre ingresso no 1º ano do Ensino Fundamental na rede pública

de  ensino  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 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. Em

discussão,  o  projeto.  Não  há  oradores  inscritos.  Encerra-se  a  discussão.  Com  a

palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia*  -  Sr.  Presidente,  serei  bem rápido,  quero  apenas

explicar  aos nobres  colegas,  à equipe  da imprensa e aos telespectadores da TV

Assembleia que esse é um projeto importante porque hoje, na Lei de Diretrizes e
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Bases  da  Educação Nacional,  há  determinação de que alunos  entrem  no  ensino

fundamental com 6 anos de idade.

Ocorre que, na LDB, não ficou designado em que mês e como esse aluno pode

entrar ao completar 6 anos. Então há uma polêmica. Em algumas localidades, se o

aluno ainda não completou 6 anos, seja em que mês for, ele não pode frequentar a

escola,  porque ainda tem 5 anos. No entanto,  em outras,  é permitido que ele se

matricule tendo 5 anos de idade até outubro, novembro, dezembro. Portanto temos

de estabelecer um parâmetro para esses alunos.

A partir  de um consenso entre educadores infantis  e a Secretária de Educação,

conseguimos estabelecer não apenas para a escola pública,  mas também para a

escola privada, um limite no primeiro semestre. Então os alunos que completam 6

anos até 30 de junho poderão ser matriculados com 5 anos de idade. Posteriormente

a isso, não, porque senão teríamos alunos muito jovens, com 5 anos, na escola. A

data da proposta inicial do projeto era 31 de março, mas, em razão de apelos de pais

de alunos e da própria Secretaria, chegou-se a um consenso. Será feito o Substitutivo

no 2º turno, na Comissão de Educação. Então queria encaminhar favoravelmente,

como parte do consenso entre os educadores infantis.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - 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 3.871/2013 na forma do Substitutivo nº 2. À

Comissão de Educação.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.122/2012, do Deputado Dilzon Melo,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de São Gonçalo do Sapucaí o

trecho  de  rodovia  que  especifica.  A  Comissão  de  Justiça  conclui  pela

constitucionalidade  do  projeto  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  que  apresenta.  As

Comissões de Transporte 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
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se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto

de Lei  nº  3.122/2012 na forma do Substitutivo  nº  1.  À  Comissão de Fiscalização

Financeira.

Declaração de Voto

O Deputado Sargento Rodrigues -  Sr.  Presidente,  gostaria,  nesta declaração de

voto dos projetos que votamos nesta tarde, dia 12/6/2013, de agradecer aos pares o

apoio na votação do projeto e a V. Exa., que tão bem tem conduzido os trabalhos no

exercício da Presidência. Gostaria de dizer também a V. Exa. que, com muito orgulho,

acabamos de aprovar, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 3.512, de minha autoria, que

tem  como escopo  incluir  os  acervos  históricos  da  Polícia  Militar  no  rol  de  bens

culturais, objeto de ações prioritárias na proteção do patrimônio cultural mineiro. Sr.

Presidente,  o  que  nos  inspirou  para  a  elaboração  desse  projeto  foi  exatamente

conhecer um pouco mais a história deste Estado. Eu tenho dito a várias pessoas que

se interessam pela história deste Estado - e acabei de dizer também ao meu ilustre

colega,  Deputado Adelmo Carneiro Leão -  que não há como contar  a história  do

Estado de Minas Gerais sem passar pela sua Polícia Militar. Não há como separar a

história da mais antiga instituição do Estado do próprio Estado. A Polícia Militar, desde

o  seu  nascedouro,  Sr.  Presidente,  Deputado  Hely  Tarqüínio,  com  as  duas

companhias,  os dois  Regimentos de Cavalaria  de Minas,  teve o seu embrião em

Cachoeira do Campo, no Distrito de Ouro Preto. Ainda existe lá o mesmo prédio, que

hoje é objeto de uma ação do governo para que ele fique para a Polícia Militar de

Minas Gerais. Então não há como dissociar isso. Então, em todas as datas, em todos

os momentos, nos momentos de ruptura social, a Polícia Militar estava presente. Mas

naquele  movimento  mais  importante  que  marcou  a  história  deste  país  e,

principalmente, deste Estado, que foi a Inconfidência Mineira, lá estavam vários dos

Inconfidentes que eram militares dessa milícia de Tiradentes. Não só o próprio bravo

alferes  Joaquim  José  da  Silva  Xavier,  mas  outros  Capitães,  Tenentes-Coronéis,

Coronéis que fizeram parte daquele movimento que realmente levou o País à busca

da sua independência. Quero revelar minha satisfação porque tenho feito tratativas

com o Comandante-Geral da Polícia Militar, Cel. Márcio Martins Sant'Ana, e com o

Comandante da Academia da Polícia Militar, Cel. Brasil. Temos a maior estima e o
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maior apreço tanto pelo Comandante da Academia quanto pelo Comandante-Geral da

Polícia  Militar.  Conversando  com  as  duas  autoridades,  tivemos  a  iniciativa  de

apresentar a proposta de lei para que os bens e o acervo culturais da Polícia Militar

estejam protegidos,  e  agora  estão  com  a  votação  em  2º  turno  desse projeto.  O

Governador é um homem não só inteligente, mas também um catedrático, um homem

letrado, que vai entender a grandeza desse projeto, que é essa proteção. A Polícia

Militar, Deputado Hely Tarqüínio, tem ainda no seu museu peças que remontam à sua

fundação.  Ela  completou  agora,  dia  9  de  junho,  238  anos  de criação.  É a  única

instituição deste Estado que, nos 853 Municípios, ampara, assiste, socorre e protege

os  mineiros  24  horas  por  dia.  Então,  era  mais  do  que  justo  que  este  humilde

Deputado aqui  lembrasse essa instituição,  mas de forma que ficassem, Deputado

Hely Tarqüínio, inscritos nos anais desta Casa esse projeto de lei  e a tarde deste

12/6/2013, em que a Polícia Militar passa a ter o seu nome, mais uma vez, registrado

nessa tão  bela  história,  que conhecemos  com certa  propriedade.  Quero  destacar

minha alegria de ter sido autor desse projeto. A partir de agora esses bens culturais,

esse acervo está protegido no patrimônio cultural de Minas Gerais. Ainda, Deputado

Hely Tarqüínio, a Polícia Militar, por iniciativa nossa e do seu Comandante-Geral, Cel.

Márcio  Martins  Sant'Ana,  já  designou,  a  pedido  deste  Deputado,  que  oficiou  ao

Comandante em novembro do ano passado para que ele designasse uma comissão

de Oficiais, presidida por um Coronel, que esse Coronel faça todo o levantamento

desse  patrimônio.  Temos  telas  pintadas  aqui  no  1º  Batalhão,  no  Regimento  de

Cavalaria de Minas. Temos armas que têm mais de 200 anos, que estão no museu.

Temos metralhadoras Hotckiss, FMZB, objetos que pertenceram exatamente à milícia

de Tiradentes e estão guardados dentro do museu da Academia da Polícia Militar.

Algumas peças estão no 3º Batalhão, em Diamantina; outras, no 4º Batalhão, em

Uberaba;  aqui  no 1º  Batalhão,  em Santa Efigênia;  no 5º  Batalhão,  na Gameleira.

Portanto é um projeto que vai fazer com que todas essas peças sejam reunidas num

mesmo lugar. O Comandante-Geral da Polícia Militar, atendendo a um pedido deste

Deputado,  designou  a  comissão.  Hoje  a  Cel.  Rosângela,  que  é  a  Diretora  de

Educação Escolar e Assistência Social -  Deeas -, já preside essa comissão, e todo o

levantamento  desse  acervo  já  está  sendo  trabalhado  e  reunido.  Daqui  a  pouco,
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Deputado Hely Tarqüínio, teremos o museu mais visitado deste Estado: o museu da

Polícia Militar. Portanto, é com muito orgulho que venho a esta tribuna declarar voto e

dizer que o Plenário hoje registrou mais um capítulo na história entrelaçada deste

Estado com essa milícia. É com muito orgulho e satisfação que anunciamos a todo o

povo mineiro a aprovação desse projeto. Os mineiros terão muito orgulho em visitar

esse museu.  Tenho certeza de que,  ainda na gestão  do Cel.  Sant'Ana,  seremos

capazes  de  fazer  essa  inauguração  junto  com  toda  a  Polícia  Militar,  com  as

autoridades  do  Estado  e  especialmente  com  o  nosso  Governador  Anastasia.

Deputado Hely Tarqüínio, aproveito a paciência de V. Exa. e dos demais colegas para

dizer que hoje estive com o Governador. E falo mais uma vez do orgulho de tê-lo

apoiado, do orgulho de, desde o primeiro momento, ter participado desse projeto do

governo. O então Presidente da Câmara dos Deputados, Senador Aécio Neves, nos

convidou, convidou a Bancada do PDT. Falo em nome da nossa bancada, falo em

nome da  Bancada  do PDT.  Ele  ainda  era  Presidente  da  Câmara  dos  Deputados

quando nos convidou para apoiar sua candidatura. Por duas vezes, nós o apoiamos e

depois  hipotecamos apoio  ao  Governador  Anastasia.  Com muita  satisfação estive

hoje com o Governador. Gostaria de trazer a esta Casa, aos Líderes desta Casa, a

notícia  de  que  agradeci  pessoalmente  ao  Governador  Anastasia  a  aprovação  do

Projeto de Lei Complementar nº 33, que contou, na última votação, com 49 votos

favoráveis, ou seja, a totalidade dos Deputados. Quero aqui agradecer também aos

Deputados do PMDB, do PT e do PRB, que hoje congregam um novo bloco, e dizer

que não poderia deixar de fazer esse agradecimento ao Governador Anastasia. Ele

nos trouxe algo que, há 10 anos, este Deputado estava perseguindo: a definição em

lei de uma carga horária para policiais e bombeiros militares. Portanto, faço questão

de dizer a V. Exa. que hoje estive pessoalmente com o Governador na entrega das

viaturas para o Corpo de Bombeiros, na Cidade Administrativa. Fiz por escrito, mas

disse  ao  Governador:  “Governador,  faço  questão  de  externar  da  tribuna  da

Assembleia a satisfação que tenho em ter apoiado o governo de V. Exa., bem como

em ver a continuidade desse projeto aqui em Minas. V. Exa. tem neste Deputado uma

pessoa que está pronta a auxiliar,  a ajudar,  e estaremos sempre aqui,  em alguns

momentos, discordando do governo, mas sempre apoiando e hipotecando o nosso
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apoio, não só do ponto de vista da nossa atividade parlamentar, mas o nosso apoio

político”.  Participamos  desse  projeto  e  é  com  muito  orgulho  que  trazemos  essa

notícia.  Mais  uma vez,  agradeço a V.  Exa.  e digo que a Polícia Militar  de  Minas

Gerais, a mais antiga deste país, está de parabéns, porque agora tem o seu acervo

histórico assegurado como patrimônio cultural dos mineiros. Muito obrigado.

Questões de Ordem

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, pedi a palavra pela ordem, porque

quero retomar o assunto da duplicação da 381. Faço isso porque a BR-381 sempre

foi muito citada em razão de seus aspectos negativos. É evidente que é uma BR

ultrapassada e precisa ser duplicada. As intervenções nela feitas foram apenas para

minimizar um problema. Portanto, colocar radar,  diminuir  a velocidade, colocar um

acostamento aqui e outro ali eram paliativos para uma BR que tem tanta curva, tanto

perigo,  tanta  neblina.  Temos certeza de que apenas  a  duplicação da BR-381  vai

resolver o problema no que se refere a termos um transporte de maior qualidade para

diminuirmos  substancialmente  o  número  de  acidentes  e  o  número  de  mortes.  A

Presidenta Dilma, assim como o ex-Presidente Lula, tinham e têm um compromisso

com essa duplicação. Agora vamos colher os frutos do trabalho de recuperação do

Estado brasileiro, através da área da infraestrutura do Programa de Aceleração do

Crescimento - PAC. Chegou a vez e a hora de a BR-381 ser duplicada. Serão abertos

os envelopes. De Belo Horizonte a Valadares, daremos início a uma obra longa de

duplicação,  que deve durar de três a quatro anos. Esse é um trecho difícil  de se

trabalhar, mas os atuais estudos de engenharia vão possibilitar a conclusão dessa

obra para que tenhamos uma nova realidade naquela área. Esse é um desejo de

todos  da  região;  portanto  as  reclamações,  reivindicações  e  lutas  para  que  isso

acontecesse vêm de longa data.  Mas nos causam estranheza,  Sr.  Presidente,  os

oportunistas que, depois de tanto criticar, agora aparecem para ser pais da ideia e

donos  da verdade.  De minha parte,  respondo  com uma carta  entregue ao  Bloco

Minas  sem Censura  pelo  ex-Prefeito  de  Coronel  Fabriciano  e  ex-Deputado nesta

Casa, Chico Simões, da qual passo a fazer a leitura. (- Lê:) “Estamos presenciando,

no Vale do Aço, uma robusta campanha demagógica,  encabeçada pelo Deputado

Alexandre Silveira. Mais uma vez, o Deputado se coloca como uma grande liderança,
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convocando a população a ir a Brasília para acompanhar o processo de abertura da

licitação da duplicação da BR-381. É mais uma manobra do Deputado para iludir os

eleitores. Senão, vejamos: 1 - Alexandre da Silveira ficou aproximadamente sete anos

como Diretor  do  DNIT de Minas  e  do  governo federal.  2  -  Nas  últimas  eleições,

Silveira  foi  eleito  Deputado  Federal,  com centenas  de  votos  do  Vale  do  Aço,  se

comprometendo  a  representar  nossa  região  junto  ao  governo  federal,  colocando

como sua principal bandeira, exatamente, a duplicação da BR-381. Mais uma vez,

fomos enganados. Ao invés de termos um Deputado Federal em Brasília, Alexandre

Silveira, esquecendo o compromisso assumido com seus eleitores, preocupado com

outros interesses, assumiu uma Secretaria no governo do Estado. Com isso ficamos

sem  representante  no  governo  federal  para,  entre  outras  ações,  efetivamente

contribuir para a duplicação da BR-381. 3 - A Secretaria de Estado cujo Secretário é

Alexandre Silveira tem como uma de suas funções promover o funcionamento das

regiões metropolitanas. Como moradores da Região Metropolitana do Vale do Aço,

podemos testemunhar que a nossa região metropolitana não saiu do papel. Só serviu

para  cabide  de empregos  e  para  dificultar  nossa construção  civil.  Mais  uma vez,

Silveira mais nos atrapalha que nos ajuda. 4 - Agora, após o anúncio da Presidenta

Dilma de que irá iniciar o processo de duplicação da BR-381, depois da onça morta,

Silveira usa todos os meios de comunicação para enganar o povo e se colocar como

o pai da duplicação da BR-381. No Vale do Aço, em propagandas de Alexandre da

Silveira, o que se vê e o que se ouve é: 'Marcha pela rodovia da vida, duplicação da

BR-381, a hora é agora. Junte-se a nós. Vamos a Brasília'. A hora é agora? Sabemos,

e o eleitor também sabe, que a hora de duplicar a BR-381 já passou há vários anos, e

o Alexandre Silveira foi um dos responsáveis por esse atraso. Agora vem ele dizendo:

'duplicação da 381, a hora é agora'. Por que só agora? Porque a eleição é agora e

Silveira precisa engambelar o eleitor para se eleger. O voto é livre. Votando ou não

em Alexandre Silveira, indo ou não a Brasília, a Presidenta Dilma já determinou a

duplicação da BR-381. Isso já é uma realidade e independe da vontade de Silveira. É

por estas e outras que todos os candidatos a Prefeito apoiados por Alexandre Silveira

foram derrotados nas últimas eleições. Acreditar em Alexandre Silveira e cair no Horto

tá morto. Fica vivo.” Essa é a carta do ex-Deputado Chico Simões. Quero ressaltar
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que o Deputado Alexandre Silveira está agora na Secretaria de Gestão Metropolitana

e quer fazer parecer que a BR-381 é mais uma obra do governo do Estado. Isso não

é verdade. Todos os recursos são do governo federal, da Presidenta Dilma. Demorou,

mas a obra está vindo. A Dilma vai cumprir o seu compromisso, como fará com a BR-

040. A política econômica incorreta do governo do Estado tem levado Minas a ter um

PIB cada vez menor, que estou chamando de “PIBinho” do Aecinho, de -1,2% neste

trimestre, o que mostra que Minas está no caminho errado e puxando para baixo o

PIB brasileiro. Isso é o que se conclui com a publicação de todo o PIB. Mas ouvimos

o Senador Aécio Neves, com a cara que Deus lhe deu, dizer, por vários dias pela

televisão,  que a economia brasileira vai  mal.  Ora,  o “PIBinho” do Aecinho,  este é

mesmo pequenininho. Muito obrigado.

O  Deputado  Adelmo  Carneiro  Leão  -  Quero,  nesta  oportunidade,  dizer  que

realmente está  chegando a  hora  de  mais  uma grande  obra  no  Estado de Minas

Gerais: a duplicação da BR-381. Não tenho nenhuma dúvida do empenho do governo

e  de  que  a  demora  foi  para  preparar  um  bom  plano  de  ação,  um  projeto  que

modifique, radicalmente, a estrutura daquela rodovia, não só do ponto de vista da

duplicação, mas da eliminação das curvas, de todo o processo de sua construção.

Trata-se de uma obra que, ao final, resultará em uma rodovia em que as pessoas

transitem com muito mais segurança, com muito mais proteção. No entanto, quero

aproveitar a oportunidade aqui para dizer, nesse momento em que muita gente quer

apadrinhar a rodovia, momento em que está havendo uma campanha da rodovia pela

vida, inclusive, gente que participa do governo do Estado, que reconhece que ele fez

muitos  investimentos  na  construção  de  rodovias,  que  nós  vemos  no  Estado.  O

governo federal tomou providências também acertadas, está fazendo uma campanha

e  tem  atitudes  muito  corretas  para  diminuir  a  violência  nas  estradas  brasileiras.

Porém, não basta apenas a duplicação e a melhoria da BR-381, é preciso muitas

ações,  são  necessárias  ações  de  muita  responsabilidade  por  parte  de  todos.

Relativamente ao Estado de Minas Gerais, é preciso alertar que tanto o Presidente

que aqui está, conduzindo os trabalhos, quanto eu e dezenas de Deputados andamos

pelas  estradas  de  Minas,  tanto  nas  estradas  federais  como  nas  estaduais.  Sr.

Presidente, Deputado Hely Tarqüínio, hoje eu vi que é importante para nós, ao ir para
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Passos, Uberaba ou andar pelo Oeste de Minas Gerais,  percorrer já os primeiros

100km  da  BR-262  duplicada.  Portanto,  vamos  continuar  também  clamando  pela

duplicação da BR-262 até o seu final. Trata-se também de uma rodovia de integração

nacional,  extremamente importante para aproximar  as diferentes Minas e o nosso

Triângulo Mineiro da Capital,  fazê-lo ainda mais mineiro, mais próximo da Capital,

porque, em função da infraestrutura, o Triângulo teve mais facilidade de se comunicar

com São Paulo do que com a Capital  de Minas. Nós que andamos pela BR-262

sabemos que o trânsito está cada vez mais acumulado, com grande quantidade de

carretas, que por lá passam. Os acidentes continuam existindo e é preciso que, em

nome do progresso, da segurança, da integração de Minas, que a rodovia também

seja  duplicada  até  onde  for  necessário,  passando  pelo  Triângulo  Mineiro.  É

importante também que as rodovias federais sejam bem sinalizadas. Muitas rodovias

estaduais não têm acostamento, não têm sinalização adequada. Então, não podemos

ficar  aqui  numa  disputa,  eventualmente  numa  disputa  político-eleitoral  de  que  o

governo federal está ruim. Tenho visto muita gente criando palanque para dizer que

agora vai acompanhar a BR-381, que agora ela é a rodovia da vida. Que ótimo! Mas

isso é de forma compartilhada, com ação muito efetiva, muito determinada, numa

atitude do governo federal de fazer a duplicação e outras ações importantes. Hoje eu

vi, e é preciso que abordemos isso aqui de forma crítica, pois, não é aceitável que, no

nosso Estado, a MG-050 seja uma das rodovias mais caras para nela transitarmos,

em função dos pedágios elevadíssimos. Não é nem uma rodovia, mas é uma estrada

que não é duplicada na sua grande parte, e por onde é muito caro transitar. Continua

sendo uma rodovia  perigosa.  Mesmo com cobrança de pedágios,  continua sendo

uma  rodovia  que  causa  muitos  acidentes,  então,  é  preciso  melhorar.  O  Estado

também tem de fazer a sua parte, tem de cuidar da sua parte. E nós estamos diante

de uma situação em que todas as rodovias brasileiras, em nome da segurança, da

proteção, da vida, precisam ser cuidadas adequadamente. Um único buraco existente

numa pista e não corrigido pode ser fator de acidente grave, de morte, de prejuízos

enormes.  E é  preciso  atenção permanente  e cotidiana.  Além da sinalização e  da

correção  do  leito,  realmente  precisamos  cobrar,  e  o  governo  do  Estado  precisa

melhorar suas rodovias. As rodovias estaduais precisam ter mecanismos de escape e
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as  margens  mais  seguras.  Além  de  muitas  delas  estarem  mal  conservadas,  mal

estruturadas,  mal  sinalizadas,  também  não  há  nenhum  escape  nessas  rodovias,

sendo verdadeiras armadilhas em muitos pontos. Então quero colocar aqui a minha

preocupação e a disposição de podermos todos, de todos os partidos, dos governos

estadual  e  federal,  trabalhar  para  transformar  as  nossas  rodovias  em  espaço  de

deslocamento, de mobilidade, de vida, de progresso, e não armadilhas contra a vida

das pessoas, verdadeiros espaços de morte. O Brasil é um dos países que têm maior

índice de mortalidade nas rodovias.  Estatísticas mostram que a mortalidade anual

varia entre 35 mil e 40 mil mortes a cada ano, ou seja, mais de 100 pessoas a cada

dia. É uma verdadeira tragédia, mais que em muitos países que estão em guerra.

Mais  de  100  pessoas  morrem  nas  nossas  rodovias,  nas  estradas,  nas  ruas,

atropeladas, em acidentes, e isso em função de má conservação, de má sinalização e

de imprudência. Não poderia encerrar minha fala tratando o problema da violência

nas estradas como apenas uma questão de sinalização, dos leitos inadequados, dos

buracos nas  pistas,  da  falta  de  marginais  e  de  estruturas adequadas  de escape.

Como  têm  demonstrado  as  estatísticas  e  pesquisas,  muitos  dos  acidentes  que

acontecem  hoje  no  Brasil,  matando  tanta  gente,  são  fruto  da  imprudência  e  da

imperícia, e temos de tratar isso de maneira muito séria do ponto de vista de garantir

que o motorista,  ao sair  pelas estradas brasileiras,  tenha consciência de que é o

principal sujeito da segurança. Sendo prudente e competente, ele é o principal sujeito

garantidor  da  vida,  da  qualidade  de  vida,  do  progresso,  do  bem-estar  da  nossa

população.  Então ficam aqui  registradas  essas minhas  considerações.  Já  vi  tanto

clamor e tanta denúncia, como se o governo federal de agora fosse o responsável,

mas vimos que a 381, por exemplo - não só ela, mas muitas outras -, tem problemas

de anos seguidos. Chegou a hora da mudança, e uma mudança que felizmente está

nas  mãos  de  um  governo  que  está  assumindo  seu  compromisso  perante  Minas

Gerais, que é o governo da Presidenta Dilma.

O Deputado João Leite - O Deputado Ulysses Gomes aguarda. É jovem, já está há

um tempo de pé e aguardará mais um pouco. Fiquei em dúvida sobre uma questão,

Sr. Presidente. Disseram aqui que a 381 vai até Governador Valadares, mas não é

verdade. A 381, chamada Fernão Dias, no trecho de São Paulo a Belo Horizonte, tem
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aproximadamente  600km  duplicados  no  governo  Fernando Henrique  Cardoso,  no

tempo  em  que  falavam  “Fora  FHC”,  e  agora  com  pedágio  para  manutenção.  E

estamos esperando, no governo do PT, já há 10 anos, a 381 Norte, que não tem só

os  306km,  de  Belo  Horizonte  a  Governador  Valadares,  tem  mais.  Depois  de

Governador Valadares, a 381 passa por um Distrito chamado São Vítor,  que deve

pertencer a Galileia, próximo a Galileia e a Conselheiro Pena; depois por Mendes

Pimentel, Divino das Laranjeiras, até chegar a Mantena, já na divisa com o Estado do

Espírito  Santo.  Fiz  essa  viagem  várias  vezes,  Deputado  Hely  Tarqüínio,  e  ela  é

desgastante.  A primeira  vez que a  fiz  foi  em 1973,  eu  era jogador  do  juvenil  do

Atlético. Fomos a Carlos Chagas, Jequitinhonha e Teófilo Otôni e passamos por essa

estrada, que tem traçado totalmente ultrapassado e foi construída para caminhões de

7t.  No  entanto,  hoje  os  caminhões  têm  mais  de  40t  -  chegam  a  45t  -  e  vêm

infelicitando a população de Minas Gerais historicamente.

O governo federal pensa que radar e placa param carretas e bitrens sem freio, mas

não  param.  Por  isso  há  constantes  acidentes  numa  estrada  que  passa  pelas

montanhas.  Conforme  informação  do  ex-Superintendente  Alexandre  Silveira,  do

governo federal, do governo do PT, vimos que o projeto é de 2004, mas até hoje não

aconteceu nada. Isso é normal nas obras do governo federal. Vejam, por exemplo, a

transposição do Rio São Francisco. A previsão é que terminasse no ano passado.

Assistimos aos vídeos sobre ela e vimos que infelizmente está tudo abandonado.

Sr. Presidente, nesta minha fala quero também tratar de uma questão sobre a qual

começamos a conversar ontem. Há orientação de alguns de que os Municípios não

deveriam participar da segurança pública nem ajudar as Polícias Militar e Civil nem

ceder servidores. Ontem cometi um erro e queria corrigi-lo.  Disse que talvez cada

penitenciária  federal...  Há  quatro  penitenciárias  federais  no  Brasil.  Seguramente

devemos ter mais de 250 unidades prisionais em Minas Gerais para darmos conta de

quase 60 mil presos. Cada uma das quatro penitenciárias federais abriga 200 presos.

Num dos nossos Estados onde se encontra um presídio federal, é interessante que

outro dia se abrigou um preso que roubou uma bicicleta, porque não cabem mais

presos  nas  penitenciárias  do  Estado.  Presos  desses  crimes  federais:  tráfico  de

drogas e contrabando de armas. Numa operação do Exército na fronteira do Brasil
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com o Paraguai e a Bolívia, foram apreendidos 4.000kg de pasta-base de cocaína e

8.000kg de dinamite. Vejam que crime é esse que neste momento está acontecendo

no nosso país.  É interessante que,  na fronteira do Brasil  -  Mato Grosso -  com o

Paraguai -, às 20 horas o policial vai embora e fecha não a fronteira, mas o posto

dele. Portanto, não há fiscalização alguma a partir das 20 horas. Que situação esta

que  estamos  vivendo!  Imaginem  que,  só  naquela  operação,  foram  apreendidos

8.000kg de dinamite para explodir caixas eletrônicos.

Deputado Hely Tarqüínio, precisamos imediatamente de uma união nacional para

construirmos uma segurança pública. Quem sabe um sistema único de segurança

pública, com criminosos de menor perigo cumprindo pena em Municípios, e depois

um  perigo  mediano no Estado,  mas com penitenciárias  federais  para  crimes  que

tenham ligação com o exterior... Imaginem que são criminosos que conseguem trazer

carregamentos de 8.000kg de dinamite de outro país. Quer dizer, entram no Brasil,

depois são presos em Minas Gerais e têm de ficar numa penitenciária estadual. O

governo do Estado gasta por mês, só com presos, R$120.000.000,00, ou seja, 100%

do  custeio  do  governo  do  Estado.  Deputado  Hely  Tarqüínio,  nosso  Presidente,

imagine se o governo estadual dissesse assim: “Ah, não! Isso não é da minha conta.

Não  tenho  de  cuidar  dos  traficantes  nem  dos  contrabandistas.  Vou  soltar  essas

pessoas”.  Por  isso  é  uma  irresponsabilidade  dizer  que  o  Município  não  tem

responsabilidade, que o Estado não tem responsabilidade na segurança pública e

que  o  governo  federal  não  tem  responsabilidade.  Todos  temos  responsabilidade.

Sonho com um sistema único de segurança pública  no  Brasil,  unindo Municípios,

Estados,  governo  federal  e  o  nosso  Exército,  para  enfrentarmos  o  que  estamos

acompanhando. Imaginem a nossa Capital. Hoje o entorno da Capital brasileira tem

70 homicídios para 100 mil habitantes. O número tido como ideal pela ONU é de 10

para cada 100 mil habitantes. Lá são 70. Em Minas Gerais há também um grande

número.  Os  Estados  brasileiros  estão  sofrendo.  Então,  sonho  com  a  união  do

governo federal, de Estados e Municípios para enfrentarmos essa situação, senão a

criminalidade vai nos vencer, Deputado Hely Tarqüínio. Muito obrigado.

O  Deputado  Glaycon  Franco  -  Gostaria  também  de  ressaltar  a  importância  da

duplicação da BR-381.  Esperamos que ela não seja adiada mais  uma vez,  como
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ocorreu inúmeras vezes. O povo mineiro não pode esperar e enfrentar a situação

caótica das rodovias federais em nosso Estado, haja vista a nossa BR-040. Como

Presidente  da  Frente  Parlamentar  da  BR-040,  convoco todos  os Deputados  para

participarem  da  audiência  pública  que  será  realizada  em  Congonhas  do  Campo,

talvez até com a participação do nosso Presidente, a fim de discutirmos a situação

lastimável em que a BR-040 se encontra. Não tem cabimento o que acontece ali,

porque esse trecho da BR-040 é o pior de uma rodovia federal. Isso mostra o total

descaso do governo federal com a nossa BR-040, e também dos nossos Deputados

Federais,  que  estão  lá  e  não se  preocupam com  essa  rodovia,  a  primeira  a  ser

asfaltada no Brasil, mas que se encontra nesse estado lastimável.

Sr. Presidente, não poderia deixar de ressaltar aqui mais uma triste notícia para nós

mineiros. Foi  veiculada na semana passada a matéria:  “DNIT restringe tráfego de

carga durante a Copa”. Sr. Presidente e Deputado João Leite, é inadmissível a falta

de planejamento do  nosso governo federal.  Nos dias  dos jogos da Copa está se

prevendo  proibir  o  tráfego  de  caminhões  de  carga  nas  BRs,  esses  mesmos

caminhões que fazem o transporte da nossa economia, que fazem esse Brasil, que

fazem com que Minas Gerais cresça e ocupe nos “rankings” lugares como um dos

Estados mais produtivos da União. Está aqui. (- Lê:)

“Para  reduzir  o  fluxo  de  veículos  nas  rodovias  federais  durante  a  Copa  das

Confederações, o DNIT decidiu proibir o tráfego de veículos de carga nas estradas

mineiras nos dias dos jogos. Enquanto a medida é editada, Minas Gerais assiste aos

investimentos federais em suas rodovias caírem pela metade em 2012.”

Outro dado importante: Minas Gerais é o 13º no “ranking” de repasses federais para

transportes, sendo que somos hoje o segundo Estado mais populoso, o terceiro em

arrecadação, quarto em dimensão territorial. Minas Gerais tem tanta importância no

cenário nacional, mas, infelizmente, ocupa o 13º lugar nos investimentos do governo

federal. Isso demonstra a falta de sensibilidade do governo federal com Minas Gerais,

principalmente com questões referentes a transporte público.

Gostaria também de ressaltar que o PIB de Minas Gerais teve queda no primeiro

trimestre de 2013. (- Lê:)

“O PIB de Minas Gerais teve queda no primeiro trimestre de 2013. De acordo com
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pesquisa da Fundação João Pinheiro, o PIB do Estado registrou retração de 1,2% em

relação ao trimestre anterior  - outubro a dezembro de 2012 -,  enquanto o PIB do

Brasil registrou crescimento de 0,6%. No entanto, quando se compara o desempenho

dos últimos 12 meses, a economia mineira se mantém com desempenho superior à

média nacional. No período de abril de 2012 a março de 2013, a taxa de crescimento

do PIB mineiro foi de 1,9%, frente a uma expansão da economia brasileira de 1,2%.

De acordo com boletim do Centro de Estatística e Informações da Fundação João

Pinheiro, a queda do PIB de Minas Gerais no primeiro trimestre deste ano deveu-se

especialmente à retração de 5,2% na produção industrial,  que foi atingida por um

conjunto de fatores desfavoráveis no período, como o fraco desempenho das vendas

para  o  exterior,  redução  da  geração  de  energia  hidrelétrica  no  Estado  e  ligeira

diminuição do ritmo de crescimento do setor de serviços.”

Era isso que gostaríamos de ressaltar nesta tarde, mostrando que, apesar de tudo,

apesar  da  falta  de  investimento  do  governo  federal,  Minas  continua  avançando.

Gostaria  de  ressaltar  que Minas,  a  partir  deste ano,  já  está cumprindo o  mínimo

constitucional de 12%, ao passo que alguns Estados, inclusive os gerenciados pelo

PT, não estão cumprindo o mínimo constitucional na saúde. Era o que tinha a dizer,

Sr. Presidente. Obrigado.

O Deputado Ulysses Gomes - Sr. Presidente, gostaria de tratar de dois assuntos.

Primeiramente,  quero  referendar  o  que  os  nobres  colegas  da  nossa  bancada

disseram sobre a importância da obra da BR-381. Sou da região Sul de Minas e sei

da importância dessa duplicação. Obviamente, como tantos mineiros, sou testemunha

e sei quanto é importante a duplicação da BR-381 Norte. É importante que os que

nos acompanham tenham ciência de quem é quem nessa história, porque temos visto

nesta Casa uma torcida contra o Brasil. Em relação a tudo de bom que acontece no

Brasil, cria-se um movimento de confronto em Minas Gerais, tentam criar uma nova

narrativa diante de fatos tão reais,  tão concretos, do avanço e do crescimento do

Brasil. O fato é que esse compromisso que nossa Presidenta Dilma assumiu foi muito

debatido nesta Casa, diziam que ela nunca iria cumpri-lo porque não daria conta. Da

mesma forma em relação a outros temas, como a Copa do Mundo, que debatemos

na semana passada. Quando o ex-Presidente Lula disse que ia apoiar o Brasil para
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pleitear a sede dos jogos da Copa, todos duvidaram de que o País fosse capaz de

vencer essa disputa. Quando venceu, duvidaram de que fosse capaz de preparar o

Brasil para isso. Daí vamos realizar a Copa das Confederações com vários estádios

prontos, várias obras em andamento e com os aeroportos. É evidente, é óbvio que

tudo que está sendo feito precisa avançar e melhorar. Mas está sendo feito. As coisas

estão acontecendo em seu tempo. Os que ficam de plantão, que torcem para o Brasil

dar  errado,  para  não crescer,  não  gerar  emprego e  gerar  alguma expectativa  de

chance, de viabilidade política de inversão do poder neste país, não dão o braço a

torcer  para  admitir  que  o  Brasil  está  dando  certo.  Obviamente  essa  obra,  que,

infelizmente, no tempo dos que ali moram, que usam a BR, atrasou um pouco, mas

ela está chegando, o projeto será bem feito, e o compromisso da Presidenta Dilma

está sendo cumprido. Aproveitando o tempo que V. Exa. me concedeu, gostaria de

registrar um fato importante hoje: Dia Internacional de Combate ao Trabalho Infantil.

Segundo dados divulgados nesta quarta-feira pelo Fórum Nacional de Prevenção e

Erradicação do Trabalho Infantil, o trabalho infantil doméstico entre crianças de 5 a 9

anos  foi  erradicado  do  Brasil  de  2009  a  2011.  Graças  a  inúmeros  trabalhos  do

governo e da sociedade civil,  o trabalho infantil doméstico no Brasil foi erradicado.

Mas ainda há alto índice de trabalho infantil em vários setores no País. Infelizmente,

Minas Gerais está no topo,  na liderança do “ranking” do número de crianças que

exercem trabalho doméstico. O Estado registrou 31.300 casos e lidera o “ranking” de

estudos do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil. Esse é

um infeliz dado, uma infeliz notícia, que cabe a nós tratar aqui. Não pela notícia em si,

porque quem dera se pudéssemos dizer que no Brasil não há mais isso e que Minas

Gerais liderasse o inverso, que não existisse isso neste Estado. Mas, infelizmente,

esse dado existe, e cabe a cada um de nós debater sobre o porquê disso, por que

Minas chega a esse dado alarmante de mais de 31 mil casos de trabalho infantil, em

vários  casos,  em  várias  regiões  do  Estado,  com  algumas  concentrações.  Vale

ressaltar  que, infelizmente, não temos em Minas Gerais investimentos à altura da

necessidade e da importância da educação. Prova disso é que Minas não investe

nem o mínimo constitucional,  aquilo  que  é,  por  Constituição,  obrigatório  de  cada

Estado  investir  em  educação.  Cabe  ressaltar  que  Minas  também  não  investe  o
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mínimo em saúde, que tem a ver nesse caso com o trabalho infantil. Se tivéssemos

uma educação de qualidade, atendendo a cada canto do Estado e valorizando os

nossos profissionais,  teríamos oportunidade de assegurar  aos nossos alunos uma

educação de qualidade, assim como a saúde, assim como a geração de emprego

para  as  nossas  famílias,  assim  como  a  segurança  pública,  que  não  tem

investimentos.  Estamos  vendo  o  caos  em  Minas  Gerais.  São  exatamente  essas

ações que o nosso bloco de oposição em Minas vem, ao longo dos últimos anos,

cobrando e apontando para que os mineiros fiquem atentos e alertas. Essa política

em Minas Gerais, que vem cada vez mais tirando os nossos servidores, tirando as

políticas  públicas,  querendo  enganar  a  população  no  sentido  de  que  o  governo

federal investe no Estado, quando o que acontece é exatamente o inverso, essa falta

de investimentos em cada uma dessas áreas, no esporte e no lazer, infelizmente traz

uma triste  consequência:  Minas  Gerais  no  topo  do trabalho  infantil.  É  o  primeiro

Estado, o que está no topo no Brasil em trabalho infantil. Infelizmente é esse o dado.

Entretanto, a contraponto disso, várias ações do governo federal e da sociedade civil

organizada  e  mobilizada,  como  os  nossos  conselheiros  tutelares,  os  conselhos

municipais e as associações que cuidam disso, estão de parabéns. Cada vez mais,

todos  estão  se  mobilizando,  criando  alternativas  de  trabalho  nos  Municípios  para

combater essa prática e conscientizar  a nossa população de que isso é coisa do

passado e de que precisamos trabalhar sempre para melhorar esses dados. Fica aqui

esse registro ruim para Minas Gerais.  É um “ranking” que não queríamos divulgar

aqui, mas ele existe. Cabe a nós unirmos forças nesta Casa para enfrentar isso com

ações concretas, e cabe ao governo agir. E não existe outra forma, senão colocando

recursos  na  educação,  na  saúde  e  na  segurança  pública  em  Minas,  para

combatermos isso. É preciso que os conselhos municipais, os conselhos tutelares e

todos  os  órgãos  de  Minas  Gerais  que  trabalham  com  crianças  e  adolescentes

tenham, por  meio do governo do Estado,  o  investimento  necessário  para  fazer  o

contraponto  a  esse  dado  infeliz  que  temos  em  Minas  Gerais.  Fica  aqui  o  nosso

registro,  Sr.  Presidente, dessa importante data que hoje se comemora em todo o

mundo, o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. É importante que deixemos

registrado isso e que nos mobilizemos nesse sentido. Por fim, já que não há quórum
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nesta Casa, queria pedir 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, desconvocando a extraordinária de

logo  mais,  às  20  horas,  e  convocando  as  Deputadas  e  os  Deputados  para  as

especiais  de  amanhã,  dia  13,  às  9  e  às  20  horas,  nos  termos  dos  editais  de

convocação, e para a ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a ordem do dia

regimental. Levanta-se a reunião.

ATA DA 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 12/6/2013

Presidência dos Deputados João Leite e Luiz Henrique

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte (Ordem do Dia): 2ª

Fase: Questões de ordem - Registro de presença - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Dinis Pinheiro - José Henrique - Dilzon Melo - Neider Moreira - Alencar da Silveira

Jr. - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Genaro - Antonio

Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Braulio Braz - Carlos Pimenta - Celinho do

Sinttrocel - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Doutor Wilson Batista - Durval Ângelo

- Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Glaycon Franco - Gustavo Corrêa - Gustavo

Valadares - Hélio Gomes - Jayro Lessa - João Leite - Juninho Araújo - Lafayette de

Andrada - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro -

Luzia Ferreira - Marques Abreu - 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.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado João Leite) - 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.
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1ª Parte

Ata

- O Deputado Sebastião Costa, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)

2ª Fase

O 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  a  votação da  matéria

constante na pauta, uma vez que não há matéria a ser apreciada na 1ª Fase.

Questões de Ordem

O Deputado Rogério Correia - Sr.  Presidente, hoje haverá uma audiência às 14

horas, nesta Assembleia, marcada pelo Presidente Dinis Pinheiro, para discutir, diria

até para comemorar,  a abertura do edital das obras de duplicação da BR-381 na

semana  que  vem.  O  Presidente  Dinis  Pinheiro  nos  convidou  para  apreciarmos,

finalmente, essa abertura. Sempre afirmei nesta Casa que essa obra está incluída no

PAC, com recursos liberados, e que seria feita, apesar da demora da abertura dos

envelopes do processo de licitação. Finalmente haverá a abertura dos envelopes, e

esperamos que em agosto se dê início à obra de duplicação da BR-381.  Hoje o

Presidente  Dinis  Pinheiro  convidou os Prefeitos  da região para  estarem aqui.  Até

estará aqui o Secretário da Região Metropolitana, que esteve no DNIT durante um

período em que a obra não saiu, com muito problema. Ele estará aqui para aplaudir

essa boa notícia. A Presidente Dilma, cumprindo os compromissos, fará com que os

envelopes sejam abertos. No dia 6, serão recebidas as propostas técnicas dos Lotes

nºs 10 e 11; no dia 5, dos Lotes de nºs 6 a 9. Nos dias 4, 5 e 6 será feita a abertura

dos envelopes de licitação, para que as obras tenham início em agosto. As propostas

serão por preço, por ordem decrescente, e cada licitante terá de apresentar nota de

preço. A inovação é em relação ao modelo de gestão, incluindo a gestão de risco e o

seguro  “performance”,  que  garantem  a  conclusão  das  obras,  caso  ocorram

problemas. Há toda uma preocupação para que o cronograma seja seguido. Todos

nós,  que  temos  tanta  preocupação  com  a  BR-381,  estamos  convidados  pelo

Deputado Dinis Pinheiro para fazer uma grande festa e, ao mesmo tempo, para fazer
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a fiscalização do início das obras. Queria trazer essa notícia e outra, também boa, de

que  a  Presidente  faz  hoje  o  lançamento  de  uma  linha  de  financiamento  aos

beneficiários  do  Minha  Casa  Minha  Vida  para  a  aquisição  de  móveis  e

eletrodomésticos. Deputado Carlos Pimenta, hoje a Presidente Dilma, no Palácio do

Planalto,  vai  apresentar  um  programa  revolucionário:  cada  beneficiário  do  Minha

Casa Minha Vida poderá ter acesso a um cartão de crédito de até R$5.000,00, com

juros de 5% ao ano, portanto subsidiado, e poderá pagar em 48 vezes. Por exemplo,

quem for usuário do cartão de crédito, se utilizar os R$5.000,00, vai pagar R$114,00

por mês, durante 48 meses, para adquirir móveis e eletrodomésticos para a sua casa.

Deputado João Leite, isso tanto aquece a economia como ajuda os mais pobres a ter

acesso a eletrodomésticos mais modernos, como máquina de lavar roupa -  não é

tanquinho - e televisão. Eles poderão ter acesso ao que há de mais moderno em se

tratando de eletrodomésticos. Esse programa que a Presidenta Dilma lança hoje é

revolucionário e tem também resultado no aquecimento da economia. É aquilo que

sempre digo: divide renda, e o pobre, tendo recurso, aquece a economia. Não podem

fazer  como  na  Europa,  cortar,  fazer  a  recessão,  demitir  todo  o  mundo,  com

desemprego em massa, pois aí a economia vai para o buraco e os trabalhadores

também. O contrário disso, é o que estamos apreciando, projetos como o do PAC, de

infraestrutura e do eletrodoméstico. São essas duas boas notícias que gostaria de

dar. Eu ia solicitar o encerramento da reunião, mas estou vendo que os Deputados

Carlos Pimenta e Bonifácio Mourão também querem se pronunciar. Obrigado.

O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, concordo em muitos pontos com o

Deputado Rogério Correia, que conhecemos há vários anos. Ele é uma pessoa que

respeitamos e de quem gostamos. Mas, nesse particular, em relação às BRs, não

posso  concordar.  Ontem  passei  por  uma das  piores  experiências  da  minha  vida.

Ontem, depois da reunião da parte da tarde aqui, nesta Casa, saímos de carro em

direção a Entre Rios de Minas, que fica perto do trevo de Congonhas. Essa é uma

estrada  que  deveria  ser  riscada  do  mapa.  A BR-040  é,  sem  dúvida  alguma,  a

vergonha nacional, e é uma estrada que liga Brasília ao Rio de Janeiro, passando por

Belo Horizonte. Essa estrada poderia ser referência em plena Copa do Mundo e na

Copa das Confederações, mas essa BR-040 é de arrepiar,  não tem sinalização. A
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estrada é toda esburacada, com trânsito violento. Quando estava chegando próximo

a Congonhas, um carro passou por mim, em alta velocidade. Ele não conseguiu fazer

a curva e bateu de frente com uma carreta. Cinco carros que estavam atrás desse

outro  carro  que bateu  também  se envolveram  no  acidente.  Ficamos  parados  por

quase duas horas. Acho que deve haver comemoração em relação à BR-381, devem

soltar foguetes mesmo. Essa melhoria na BR-381 ocorrerá em razão da insistência de

parlamentares desta Casa, do povo e dos movimentos que têm sido realizados pela

BR-381, mas a BR-040 é símbolo do desleixo e do descaso do governo federal com

Minas  Gerais.  Daqui  até  Juiz  de  Fora,  talvez  seja  uma das  piores  estradas.  Eu

conversava com o Deputado Glaycon Franco, que é daquela região, de Conselheiro

Lafaiete, e ele me disse que, estatisticamente, ocorrem tantos acidentes na BR-040

quanto na BR-381, que será agora duplicada. Reparamos também que, no anúncio

do PAC da Mobilidade, o PAC das estradas, duas outras estradas, que também são

verdadeiras chagas no mapa rodoviário de Minas Gerais, não serão incluídas. A BR-

251, no Norte de Minas, é a estrada da morte, tem tirado muitas vidas. Ela precisaria

ser  duplicada  também,  mas  não  consta  na  famosa  carta  da  Dilma,  que  anuncia

estradas  para  Minas  Gerais.  Sr.  Presidente,  a outra estrada é  a  BR-367,  que foi

idealizada por Juscelino Kubitschek, ela liga Curvelo, na região de Diamantina, e vai

até a divisa de Minas com a Bahia, passando por Itaobim, Jequitinhonha, Almenara,

Jacinto e Salto da Divisa. Municípios como Jacinto, Salto da Divisa, Santo Antônio do

Jacinto e Santa Maria do Salto estão excluídas. São os excluídos de Minas Gerais,

porque essa BR não está asfaltada e é perigosíssima. É uma estrada pela qual passa

praticamente  toda  a  economia  do  Jequitinhonha.  Quando  as  pessoas  falam  na

revitalização  e  na  valorização  do  Jequitinhonha,  fazem  aquelas  caravanas

demagógicas pela região, mas deixam de fora a principal artéria de ligação da região,

que é a BR-367. Estamos falando das três artérias principais de Minas Gerais. A BR-

040 é uma vergonha, um descaso, uma bofetada no rosto do povo mineiro. E dizem

que ela será licitada, mas encontra-se no quinto lote, e não será licitada neste ano,

como consta dos jornais. Ontem, vivi uma experiência dramática. Presenciei a morte

de um cidadão, embora tenha tentado ajudá-lo. A BR-040 é uma vergonha, uma das

principais rodovias de Minas Gerais, assim como a BR-251 e a BR-367, lançada por
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Juscelino, que, onde estiver, deve sentir-se revoltado. E o Jequitinhonha encontra-se

excluído, marginalizado, porque não há acesso àquela cidade por meio de asfalto. O

governo de Minas asfaltou Santo Antônio do Jacinto até a BR-367, assim como Santa

Maria do Salto.  O dever de casa de Minas foi cumprido. Mas, infelizmente, esses

quatro Municípios estão excluídos pela pouca vergonha e pelo pouco interesse que

têm por Minas Gerais.

O Deputado Bonifácio Mourão - Sr. Presidente, V. Exa. tem falado, inúmeras vezes,

sobre o problema do governo federal em Minas Gerais, particularmente no que se

refere à duplicação da BR-381,  que liga Belo  Horizonte  a  Governador  Valadares.

Acabamos de ouvir as palavras do Deputado Rogério Correia sobre a notícia -  que já

é do nosso conhecimento -  de editais que deverão ser abertos na próxima semana,

para  duplicação  dessa  rodovia.  No  entanto,  os  movimentos  que  se  fazem  são

extremamente importantes, o que o próprio Deputado Rogério Correia reconheceu.

Hoje teremos um encontro, no Salão Vermelho, promovido pelo Presidente, Deputado

Dinis Pinheiro, e por iniciativa do Deputado Federal Alexandre Silveira, um movimento

válido e indispensável. V. Exa. sabe, Sr. Presidente, assim como o sabem os demais

Deputados, que vários editais foram publicados e cancelados ou suspensos, como

ocorreu  em  novembro  do  ano  passado.  Citando  esses  mesmos  lotes,  foram

publicados  editais  e,  depois,  suspensos sem explicação convincente.  O  que  está

acontecendo é que os mineiros, particularmente, estão completamente descrentes

daquelas  cidades  por  onde  passa  a  BR-381.  Esperamos  que  esse  edital  seja

efetivamente  publicado  e  que  essa  duplicação,  que  já  virou  novela,  se  torne

realidade, o que aplaudiremos. Eu mesmo, como Deputado, da tribuna da Assembleia

louvei o governo federal pelo edital de novembro, mas, depois, o povo de Governador

Valadares, minha região, me cobrou, dizendo que estavam felizes, no entanto nada

aconteceu.  Nada,  nada,  nada.  Virou  uma novela,  mas  enquanto  os  capítulos  se

repetem, mortes e mais mortes ocorrem na BR-381, chamada de Rodovia da Morte.

Esperamos que a Presidente Dilma Rousseff, mineira, não deixe que os editais sejam

novamente adiados e que essa rodovia -  até que enfim -  tenha início. Disse bem o

Deputado  Rogério  Correia  que a  Presidente  abriu  créditos,  e  ela  precisa  fazê-lo,

porque a inflação está alta. Ela precisa abrir crédito para que o pessoal tenha dinheiro
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para  comprar  alimentos,  pois  a  inflação  sobe  cada  vez  mais,  muito  acima  dos

números apresentados, tanto que ela está despencando nas pesquisas, uma reação

do  povo.  Ao  mesmo  tempo,  nosso  Senador  Aécio  Neves  alcança  17%.

Evidentemente, isso provoca alguma reação da Presidente, que precisa fazer muita

coisa mesmo, porque, quando começa a despencar, o problema é mais sério.

Só para terminar, Sr. Presidente, a 381 precisa acontecer, mas o projeto é só até

Belo Oriente, até a Cenibra. Governador Valadares não tem conhecimento dessa 381,

não será duplicada até lá. O projeto é até Belo Oriente. Isso significa que se está

isolando  não  só  o  Município  de  Governador  Valadares,  mas  também  Mantena,

Conselheiro Pena, Aimorés, Resplendor, todos os Municípios daquele lado. Isso não

é  uma  política  de  justiça  com  vistas  à  igualdade  regional.  Está  na  Constituição

Federal a determinação pela busca permanente da igualdade regional. Como se faz

um  projeto  até  determinado  Município  apenas  por  que  só  até  lá  é  que  existe

indústria? Onde está a questão social de que tanto se fala? É isso que temos de

pesquisar. Vamos esperar, vamos pegar com Deus para que efetivamente esse edital

seja válido e que a duplicação dessa rodovia tenha início. A movimentação continua.

Além da movimentação que está sendo feita pelo Deputado Alexandre Silveira e pelo

Presidente Dinis Pinheiro, também se movimentam a CDL e a Associação Comercial

de  Ipatinga.  Em  Valadares  outras  entidades  vão  se  movimentar.  Enfim,  todas  as

cidades se levantam, e com razão.

O  Deputado  Doutor  Wilson  Batista  -  Sr.  Presidente,  só  queria  fazer  um

esclarecimento  à  população  que  nos  assiste.  O  Rogério  Correia  trouxe  algumas

notícias, dizendo que são boas. Mas não acredito que sejam boas e até gostaria que

realmente  fossem.  Quando  lemos  os  jornais  ou  assistimos  à  televisão,  sempre

deparamos com manchetes um pouco diferentes. Não são otimistas, são manchetes

que nos preocupam, como esta, por exemplo: “Obras do PAC em Minas ainda estão

longe  da  conclusão”.  Fiz  um  pequeno  levantamento  para  deixar  claro  que  o

planejamento  do PAC,  de que tanto falam as promessas de campanha,  não está

sendo bem executado. No Brasil tudo atrasa. Cito as obras de infraestrutura, o PAC 2.

Em  seu  segundo  ano,  foram  executadas  apenas  47% das  obras  previstas,  uma

notícia triste. São projetos malfeitos. O porto de Manaus está na mira do Tribunal de
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Contas.  O  orçamento  da  transposição  das  águas  do  São  Francisco  é  de

R$8.200.000.000,00 e a previsão de conclusão era 2012, no ano passado. Situação

atual: inacabado, parado. Em 1970 o Brasil investia em infraestrutura 5,4% do PIB, de

toda a sua riqueza. De 2002 a 2012, o Brasil investiu apenas 2,1%. O Brasil cresceu,

o PIB aumentou mais de 200% e o investimento em infraestrutura caiu pela metade.

São projetos apressados do governo federal, é isso o que nos preocupa. Precisamos

fazer projetos benfeitos, para que as obras não fiquem paradas e para que o nosso

escasso dinheiro não seja desperdiçado. Vou citar o caso de um projeto benfeito e

que pode demorar anos; não é necessário fazer um projeto apressado: o projeto do

Canal da Mancha, que liga a Inglaterra à França, gastou 10 anos. A obra foi concluída

em 7 anos e não houve desperdício algum. No Brasil, fazem-se projetos apressados,

em que as obras ficam inacabadas e se desperdiça dinheiro. Hoje não podemos citar

uma grande  obra  no  País.  Gastaram  milhões,  bilhões,  trilhões  na  usina  de  Belo

Monte, e nada foi feito. O trem-bala existe só na imaginação. Não há uma grande

obra. Estamos num país de favelas, de rodovias esburacadas. Não há uma rodovia

federal  em  Minas  sendo  reconstruída.  A 356,  no  trecho  Muriaé-Ervália,  pela  qual

passo toda semana, está repleta de buracos. Nada foi feito nas placas à beira das

rodovias, e ainda estão imputando a culpa aos Deputados. Essa região possui quatro

Deputados, pagamos IPVA, e a estrada é essa calamidade. É uma rodovia federal, e

o  governo  federal  já  deixou  claro  que  não  fará  nenhum  investimento  em  obras

federais  em  Minas  Gerais.  Tudo  que  foi  previsto  para  Minas  Gerais  está  sendo

adiado. O Deputado Rogério Correia, aqui presente, aborda muitas dificuldades do

Estado de Minas Gerais, mas não é capaz de abordar os erros, os projetos malfeitos

do governo federal. Estamos com uma inflação enorme. E estamos preocupados não

é com o preço do tomate, é com a inflação sobre os serviços. Os serviços de saúde,

de segurança, tudo isso está inflacionado, com uma inflação que não é muito bem-

avaliada. Hoje pagamos planos de saúde, pagamos até para ter segurança, pagamos

os maiores tributos do mundo e não temos serviços públicos de qualidade. É isso que

nos preocupa, é esse o futuro que o governo federal empurra com a barriga e nos

deixa preocupados. O nosso futuro será triste e caótico.

O Deputado Sávio Souza Cruz - Sr. Presidente, nesta semana ocorreu em Minas o
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Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, que apontou Minas

Gerais na triste liderança, ou seja, como Estado onde mais ocorrem abusos contra a

criança na área laboral. Essa triste liderança se soma a outra que foi apontada na

semana passada, na Semana do Meio Ambiente, em que a ONG SOS Mata Atlântica

aponta Minas Gerais, pelo quarto ano consecutivo, como líder no desmatamento e na

supressão de mata atlântica. Essas duas tristes lideranças se somam a outras, não

menos desonrosas e constrangedoras, a que tem sido levado o Estado de Minas: a

liderança na dengue, a liderança no endividamento, a liderança na gripe suína. Essas

são as lideranças que Minas Gerais comemora. O Deputado Rogério Correia traz à

baila  um  assunto  importante  -  e  foi  aparteado  pelo  Deputado  Carlos  Pimenta  -,

mostrando que a BR-040 é merecedora de uma intervenção firme para melhorar suas

condições de trafegabilidade. E V. Exas. têm razão, mas quero informá-los sobre o

recurso para a obra da BR-040 já previsto no PAC - e esperamos que essas obras

comecem o mais rápido possível. Sr. Presidente, sobre a 381, parece que o mantra

dos Deputados de oposição ao governo federal vai progressivamente sendo mudado.

A conversa  era  de  que  a  obra  não  sairia  do  papel,  que  era  mentira,  que  não

aconteceria. Agora, vendo que as obras devem se iniciar em agosto, os Deputados

contrários ao governo federal, deixando de enfrentar as questões de Minas, querem

jogar  o  foco  na  demanda  da  BR-040.  Vamos  lutar  por  ela,  sim,  mas  vamos

reconhecer que a 381 está sendo resolvida - e está sendo resolvida pelo governo

federal. Chamo a atenção dos órgãos de defesa do consumidor para as propagandas

que  estão  sendo  feitas  pelo  Deputado  Secretário  Alexandre  Silveira.  Isso  é

propaganda enganosa. O Deputado Alexandre Silveira foi Diretor do DNIT e um dos

responsáveis  pelo  fato  de  o DNIT ficar  conhecido,  no Brasil,  como departamento

nacional  da  incompetência  terrestre.  Durante  a  gestão  do  Deputado  Alexandre

Silveira não se resolveu a questão da 381. Agora ele enche a rodovia de “outdoors”,

paga propaganda na Rádio Itatiaia e em outras rádios, tentando confundir a cabeça

dos mineiros, como se ele e o governo do Estado alguma coisa tivessem com a obra

da 381. Não, não tem! Chamo a atenção, mais uma vez, dos órgãos de defesa do

consumidor,  dos Promotores,  do Ministério  Público,  da  Justiça Eleitoral  para essa

propaganda antecipada, para esse reiterado crime eleitoral que está sendo cometido
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pelo Secretário  Alexandre Silveira,  às escâncaras,  nas rodovias,  com “outdoors” e

anúncios nas rádios. Agora, a Assembleia Legislativa vai fazer o evento hoje. Quero

renovar o convite do Presidente Dinis Pinheiro a todos os Deputados, para que, no

Salão Nobre, comemoremos a viabilização de uma obra que é um anseio antigo dos

mineiros. Mas é preciso que reconheçamos que essa é uma obra exclusivamente do

governo federal. O Secretário Alexandre Silveira -  insisto - não tem nada a ver com

essa obra; o governo do Estado nada tem a ver com essa obra, mas tem sim a ver

com  o  recorde  da  dengue,  com  o  recorde  do  endividamento,  com  o  recorde  do

desmatamento, com o recorde do trabalho infantil. Com todos esses recordes, sim. O

Deputado Carlos Pimenta tem razão: sob o governo dos tucanos, a participação no

PIB do Vale do Jequitinhonha caiu de 1,9% para 1,8% e do Norte caiu de 4% para

3,85%, ou seja, os tucanos, além de não desenvolverem o Estado, estão agravando

as  desigualdades  regionais.  E  é  preciso  que  o  Norte  de  Minas  e  o  Vale  do

Jequitinhonha lutem para que mudemos esse modelo que desindustrializa, que faz o

Estado regredir e ainda agrava as desigualdades regionais. Muito obrigado.

O Deputado Glaycon Franco - Gostaria também de ressaltar a importância do início,

se Deus quiser, da licitação da 381. Esperamos que, como muito bem disse o nosso

Líder, o Deputado Carlos Pimenta, ela não seja adiada mais uma vez, como acontece

com  a  nossa  040,  pois  é  uma  BR  pela  qual  estamos  lutando  há  tempos.  Sou

testemunha disso, pois, desde o momento em que assumi, conseguimos resgatar a

frente  parlamentar  da  BR-040.  Ontem  o  Deputado  Carlos  Pimenta  enfrentou  as

agruras que a BR-040 apresenta para os cidadãos mineiros e brasileiros que têm de

percorrer  esse  trecho,  principalmente  o  de  Belo  Horizonte  a  Ressaquinha.  Pelas

nossas andanças por Minas, não conhecemos nenhum outro que tenha uma situação

tão caótica quanto esse de Belo Horizonte à cidade de Ressaquinha, passando por

Congonhas do Campo e pela minha querida Conselheiro Lafaiete. Amanhã esta Casa

fará  uma  audiência  em  Congonhas.  A Comissão  de  Transporte,  Comunicação  e

Obras Públicas,  em razão do requerimento do Deputado Juarez Távora,  realizará

uma reunião lá  para,  mais uma vez,  fazer  um levantamento da BR-040.  Gostaria

também de ser signatário da fala do Deputado Doutor Wilson Batista, que lembrou

muito  bem que,  infelizmente,  Minas Gerais  está  sendo abandonada pelo governo
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federal.  Por  uma  incrível  coincidência,  quando  o  nosso  grande  Senador  e  ex-

Governador  sobe  nas  pesquisas,  as  obras  de  Minas  Gerais  começam  a  ser

lembradas. A subida dele nas pesquisas está incomodando o governo federal. Quem

sabe, dessa maneira, não conseguimos que as grandes obras prometidas para Minas

saiam do papel? Gostaríamos de ressaltar que a licitação da BR-040 foi adiada mais

uma vez. Estava prevista para agora, mas será feita em outubro. A última informação

que tive é que, talvez, a audiência de licitação seja feita somente em 2014. Assim,

vamos ter de continuar enfrentando esse trecho da BR-040, que é o pior de uma BR

federal neste país. Gostaria de complementar a fala dos outros Deputados. Quem

sabe, juntos, não criamos a marcha em prol da BR-040, como foi criada a da 381?

Vamos conclamar Prefeitos  e Deputados para que,  juntos,  possamos ir  a  Brasília

sensibilizar os nossos congressistas, haja vista que inúmeros Deputados Federais,

inclusive da base do governo federal, são votados na nossa região do Alto Paraopeba

e Vale do Piranga e precisam comprar essa briga em prol da BR-040, em prol da

dignidade do povo mineiro, principalmente das pessoas que circulam por esse trecho

da BR-040. Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

A  Deputada  Rosângela  Reis  -  Sr.  Presidente,  Deputado  João  Leite,  quero

manifestar-me, de público, sobre a importância da duplicação da BR-381, que liga

Belo Horizonte a Governador Valadares. V. Exa. se lembra muito bem de movimentos

sérios e sinceros nesta Casa, com a participação de todos os Deputados. Eu estava

na Frente Parlamentar em Defesa da Duplicação e sei que o assunto foi amplamente

discutido. Alguns movimentos e audiências públicas foram feitos nesta Casa, com a

participação de Prefeitos, Vereadores e lideranças comunitárias. Também foram feitas

visitas a diversos trechos da BR-381 e paralisações, para que esta Casa ganhasse

voz e força para pressionar o governo federal a ter um olhar especial a respeito da

grande necessidade de se duplicar a BR-381. O Deputado Wander Borges também

participou. Houve uma grande interlocução junto aos moradores do entorno da BR-

381.  A Frente Parlamentar tem preocupação com os editais,  com a liberação dos

recursos e a sua aplicação e  também com a retirada das  famílias  que vivem no

entorno. Agora está havendo outro movimento, e é importante que haja -  o Deputado

Celinho do Sinttrocel, que é daquela região, sabe muito bem disso -  para chegarmos
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ao processo final da liberação da licitação. Houve várias paralisações e também o

cancelamento  de  licitações.  É  o  que  não  esperamos  que  aconteça  desta  vez.

Queremos  que  a  licitação  seja  liberada  e  que  haja  a  abertura  dos  envelopes.

Queremos  que  esse  movimento  que  está  sendo  encampado  pela  Fiemg,  pela

Agência Metropolitana e por  outros Deputados passe nesta Casa e chegue até o

governo federal,  para conseguirmos  o  resultado final.  O importante é que a  obra

aconteça.  Não  dá  mais  para  vermos  tantas  vidas  ceifadas  e  o  impedimento  do

desenvolvimento daquela região. Sei, Deputado, que muitos pais vão querer aparecer

agora,  neste  momento,  mas  quero  deixar  clara  e  pública  a  nossa  ação  como

parlamentar e a ação desta Casa. Queremos que o povo não tenha memória curta e

se lembre que houve ações dos Deputados da Assembleia Legislativa do Estado de

Minas Gerais. Muito obrigada.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Sr. Presidente, hoje estou vendo, depois do

anúncio a respeito do cartão de crédito, que a Dilma está como o time do América:

ninguém segura. Ela está querendo a reeleição de qualquer jeito. A população gosta,

o povão está gostando. Com essa linha de crédito de R$5.000,00 e 5% ao ano, sem

juros, estamos vendo que a campanha já detonou.

Sr. Presidente, estamos falando sobre a BR-381 há mais de 16 anos nesta Casa.

Tenho certeza de que agora, com o trabalho feito pela Comissão de Transporte e por

todos os Deputados que são votados naquela região, teremos o resultado devido.

Espero podermos resolver definitivamente o problema da BR-381. Quando se fala na

BR-040, gostaria de fazer também aqui uma crítica ao Prefeito de Belo Horizonte.

Essa rodovia está uma vergonha, e a entrada da cidade, no Bairro João Pinheiro,

está  uma imundície.  Prefeito,  com  a  Copa  das  Confederações,  teremos  turistas,

alguns  indo  até  Inhaúma,  outros  até  Sete  Lagoas,  mas,  ao  chegarem  a  Belo

Horizonte, será uma vergonha. A BHTRANS não toma cuidado com o trânsito ali, e o

Prefeito Marcio Lacerda, também não. Fico boquiaberto,  pois temos um colega, o

Vice-Prefeito, que foi votado em Belo Horizonte e conhece a cidade. Será que ainda

não entrou pela BR-040? O que fará o Délio Malheiros se ficar sabendo da imundície

da  entrada  da  cidade?  É  uma  vergonha  para  a  população  belo-horizontina,

principalmente a daquela região. É uma entrada horrível. Os canteiros do meio não
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têm nenhuma apresentação.  Acredito que o Prefeito  se esqueceu do Bairro  João

Pinheiro,  que  fica  na  entrada  de  Belo  Horizonte,  na  BR-040,  depois  do  Bairro

Califórnia.  Atravessamos  o  Anel  Rodoviário  e  entramos  naquela  avenida,  que  é

horrível.  Aliás,  nunca vi  uma avenida tão  feia,  malcuidada.  E está na  entrada da

cidade. Alô, Prefeito Marcio Lacerda. Alô, Vice-Prefeito Délio Malheiros. Vocês têm

que olhar isso. O Deputado Délio Malheiros foi votado aqui, em Belo Horizonte, e tem

que olhar essa questão. É uma vergonha a situação da entrada da cidade pela BR-

040. É uma imundície. Não sou Vereador da cidade. Há 25 anos, em meu primeiro

mandato, fui eleito Vereador. Agora, como Deputado Estadual, votado nesta cidade,

temos que falar: que vergonha, Prefeito Marcio Lacerda! É um homem que chega e

diz ser um bom administrador, mas só se for para outra coisa, pois é uma vergonha o

que está acontecendo.

Estive  na  cidade  de  Coronel  Murta  e  estou  trazendo  uma  documentação  que

apresentarei ao Deputado Durval Ângelo, pois é uma questão de direitos humanos. O

Prefeito  da  cidade,  que  eu  não  conheço,  vem  descontando  mensalmente  dos

funcionários  os  empréstimos  feitos  no  Banco  do  Brasil,  mas  não  tem  pagado  a

instituição, ou seja, está ficando com o dinheiro deles, enquanto seus nomes estão

indo para o SPC. Sr.  Presidente,  Srs.  Deputados,  na cidade de Coronel  Murta, o

funcionário é descontado, não recebe o dinheiro em seu pagamento, e seu nome está

indo para o SPC. Esse será um prato cheio para o Deputado Durval Ângelo, pois é

uma questão de direitos humanos. Eles perguntam ao Prefeito o que farão com seu

nome no SPC, e ele lhes diz que não pode fazer nada. Temos que fazer um trabalho

nesta Casa para ver como isso ficará. Quero saber sobre os juros cobrados desses

empréstimos em janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho, pois o pagamento está

sendo feito pelo funcionário, mas não, pela Prefeitura. Quem pagará esses juros? A

cidade é muito longe da Capital, e seu Prefeito está achando que pode fazer o que

quer,  a  seu bel-prazer,  sem prestar  contas à  Justiça.  Se lá  a  Justiça não  tomou

providências, aqui, em Belo Horizonte, o Ministério Público, a Comissão de Direitos

Humanos  e  outras  comissões  da  Casa  tomarão  providências  em  nome  dos

funcionários  que  estão  com  seu  nome no  SPC devido  à  falta  de  pagamento  da

Prefeitura. Muito obrigado.
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O  Sr.  Presidente  (Deputado  Luiz  Henrique)  -  Com  a  palavra,  pela  ordem,  o

Deputado Celinho do Sinttrocel.

O Deputado Celinho do Sinttrocel - Sr. Presidente, Deputado Luiz Henrique, faço

uso da palavra para poder externar nossa alegria por estar indo viajar hoje à noite

para  Brasília,  representando  a  Comissão  de  Transporte,  Comunicação  e  Obras

Públicas  da  Assembleia  Legislativa,  da  qual  sou Vice-Presidente,  em um ato que

acontecerá  amanhã:  a  abertura  das  cartas-convite  para  a  duplicação da BR-381.

Digo, Sr. Presidente, a todos os parlamentares e ao povo mineiro que essa luta vem

se  arrastando  há  décadas,  e  agora,  no  governo  da  Presidenta  Dilma  Rousseff,

estamos tendo a alegria de dar os passos finais para que essa obra tão importante

possa ter seu início. Essa é uma luta constante de todos os Prefeitos que governam

os Municípios do entorno do Anel Rodoviário até Governador Valadares. A duplicação

da  381  é  uma luta  dos  trabalhadores  dos  transportes  rodoviários  e  de  todos  os

Deputados desta Casa que participaram, como eu, de várias audiências públicas na

Assembleia e de vários movimentos na BR, assim como das Prefeituras de Nova

União, João Monlevade e Itabira. Convivemos e assistimos à duplicação da 381 Sul

e, agora, começaremos a ver a duplicação da 381 Norte, tão necessária. O Vale do

Aço tem pagado um preço muito alto pela não duplicação da 381, mas a Presidenta

Dilma, com seu desprendimento, está nos garantindo a duplicação. Amanhã, no DNIT,

poderemos acompanhar a abertura dessas cartas-convite. É uma obra, Presidente,

que custará em torno de R$4.000.000.000,00. É a maior obra do DNIT em Minas

Gerais, onde serão construídas mais de 100 obras de arte, entre túneis,  pontes e

viadutos. A 381 Norte dará um novo rumo ao Vale do Aço e outro desenvolvimento

para Minas Gerais. O setor siderúrgico, concentrado no Vale do Aço, e todo o seu

povo vão agradecer à Presidenta Dilma o seu esforço e desprendimento no Estado

de Minas Gerais,  que darão a essa nossa região novas oportunidades.  É preciso

registrar que toda essa luta e o sucesso do processo de duplicação da 381 Norte se

deram  por  meio  de  um  trabalho  intenso  de  todos  nós,  Deputados;  da  Deputada

Rosângela Reis, do Deputado Juninho Araújo, do Deputado Luiz Carlos Miranda, de

todas as entidades, como a Fiemg, os sindicatos e a Federação, e dos Deputados

Federais de Minas Gerais, que uniram forças e não mediram esforços para cobrar do
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governo federal uma posição. E hoje estamos vivendo essa alegria da abertura das

cartas-convite.  Houve  momentos  em  que  editais  foram  cancelados,  mas  isso  se

deveu  à  burocracia.  Agora,  no  terceiro  edital,  como  não  houve  nenhum

questionamento,  passamos  para  essa  fase  seguinte  de  recebimento  das  cartas-

convite e vamos assistir a esse momento máximo. Então, para o povo do Vale do Aço,

para os trabalhadores do transporte, que sofrem tanto com tantos acidentes, com

tantas vítimas perdidas nessa BR, com tantas vidas ceifadas por causa das péssimas

condições da rodovia, digo que isso está para acabar, graças a esse investimento do

governo federal em Minas Gerais. Peço aqui a todos para continuarmos com a união

de nossas forças. O processo está começando, mas devemos acompanhá-lo do início

até o final. Fazemos também um apelo para que essa duplicação possa chegar até

Governador  Valadares,  e  não,  como projetado,  só  até  a  cidade de  Belo  Oriente,

porque  Governador  Valadares  também  precisa  dessa  duplicação.  São  as  minhas

considerações, Presidente.

O Deputado Elismar Prado - Obrigado, Presidente. Depois de ouvir companheiros

do Bloco Minas sem Censura e também os Deputados da base do governo, quero

dizer que, após uma conquista ou uma luta tão árdua pela duplicação da BR-381, os

envelopes serão abertos amanhã. É muito fácil querer pintar com a nossa escada.

Sabemos das dificuldades e do sofrimento causado por tantos acidentes fatais na BR-

381.  A luta  é  de  todos,  independentemente  de  questões  ideológicas,  políticas  ou

partidárias. Temos, sim, de agradecer à nossa Presidenta Dilma toda a iniciativa que

teve o governo federal para vencer esse processo. Agora, finalmente, iremos abrir os

envelopes para começar o processo licitatório, e em breve, até o mês de agosto, as

obras de duplicação da 381 terão início. Gostaria de reiterar meus agradecimentos à

nossa Presidenta Dilma, que dá muita atenção ao Estado de Minas Gerais, inclusive

no tocante ao PAC 2, que tem a previsão de R$557.400.000.000,00, sendo que quase

60%  desses  recursos  já  foram  executados.  As  obras  estão  sendo  realizadas.  O

restante dos recursos será executado até 2014. Quero ainda lembrar, com satisfação,

o que para nós é uma honra: no tocante ao Orçamento geral da União, pudemos

contar com a presença do Deputado Federal Weliton Prado como um dos relatores na

área de infraestrutura do PAC 2 e do programa Minha Casa Minha Vida. O Deputado
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Weliton Prado é um dos relatores do Orçamento nessa área. Ele vai acompanhar toda

a elaboração e execução dos projetos e dos recursos que serão liberados para o PAC

2, nas obras de infraestrutura, e para o programa Minha Casa Minha Vida, o que é

muito importante para todo o Brasil, principalmente para Minas Gerais. Sr. Presidente,

quero ainda lembrar o empenho do nosso governo federal com Minas Gerais, uma

conquista importante na área da cultura. Como Presidente da Comissão de Cultura,

estou  acompanhando  de  perto  essa  iniciativa,  que  consiste  na  liberação  de

R$100.000.000,00  para  o  programa  Mais  Cultura  nas  Escolas.  Assim  sendo,  é

importante dar essa informação às Diretoras, aos Diretores e aos Superintendentes

das  escolas,  principalmente  das  escolas  que  estão  inseridas  no  programa  Mais

Educação. Essas escolas terão até o dia 30 deste mês para elaborar um plano de

trabalho a ser enviado aos Ministérios da Cultura e da Educação, por se tratar de uma

parceria entre MEC e MinC, para que elas recebam esses recursos. Cada escola

receberá um montante de até R$22.000,00 para executar projetos culturais no interior

das escolas, com todas as linguagens culturais: música, dança, teatro. É o programa

Mais Cultura nas Escolas que disponibilizará R$100.000.000,00 para 34 mil escolas

do  Brasil.  Centenas  de  escolas  de  Minas  Gerais  irão  receber  esses  recursos,  e

queremos alertar  as Diretoras que tiverem interesse e que estiverem inseridas no

programa Mais Educação para elaborarem seu plano de trabalho, seu projeto e enviá-

lo  ao  governo federal  para  que esses  recursos  sejam liberados  para  as  escolas.

Também  quero  falar  rapidamente  sobre  a  extensão  da  Universidade  Federal  do

Triângulo  Mineiro  -   UFTM  -   para  os  Municípios  de  Araxá  e  de  Iturama.

Recentemente,  estivemos em Araxá acompanhando esse processo,  depois  de  ter

sido feita a extensão da Universidade Federal de Uberlândia -  UFU -  para Patos de

Minas,  Ituiutaba e  Monte  Carmelo.  E  agora  iniciamos  o  processo  da UFTM,  que

primeiro  fará  a  sua  extensão  para  Araxá  e  Iturama,  e,  em  breve,  para  outros

Municípios, como Frutal e Patrocínio. Além de toda essa extensão universitária, não

podemos nos esquecer do programa Pronatec e dos investimentos na área do ensino

profissionalizante.  Por  fim,  Sr.  Presidente,  gostaria  de  encerrar  minha  fala

manifestando a nossa indignação com a propaganda enganosa da Cemig no Estado

de  Minas  Gerais,  que  vem  gastando  orçamento  público,  dinheiro  do  povo  com
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divulgação enganosa.  Todos  conhecem a posição do governo do Estado,  que foi

contra a  MP nº  579,  que reduziu  as  contas de  luz.  E agora  a  Cemig  vai  para a

televisão fazer  propaganda enganosa e  dizer  que Minas  Gerais  contribuiu  com a

redução. Jamais! A Dilma reduziu os encargos e os impostos federais, e Minas Gerais

permaneceu com o ICMS mais caro do Brasil, e eles ainda dizem que milhares de

consumidores em Minas são isentos. São isentas apenas aquelas residências que

ficam fechadas no período de férias ou por  algum motivo.  É impossível  consumir

menos de 90kW e ter acesso ao benefício. Realmente isso é mentira. Concluindo, Sr.

Presidente, recebemos a denúncia - aliás, com representação no Ministério Público -

de que a Cemig está atrasando a leitura do consumo de energia. Em vez de fazer a

leitura com 30 dias,  faz com 33,  com 34 dias,  o que tira  milhares e  milhares de

pessoas da faixa de benefício. Isso é uma vergonha. Vamos apurar o caso, porque é

uma enganação. As pessoas não estão tendo acesso ao benefício da isenção porque,

muitas vezes, a Cemig faz a leitura com atraso para manipular as informações.

É isso,  Sr.  Presidente.  Só quero  parabenizar  a Presidenta  Dilma e dizer  que o

Deputado Federal Weliton Prado, que é membro da Comissão de Orçamento e relator

dessa  matéria  do  PAC  2,  vai  acompanhar  todo  esse  processo  que  envolve  a

duplicação da BR-381. Muito obrigado.

O  Deputado  João  Leite  -  Sr.  Presidente,  hoje,  o  Brasil  amanheceu  com  uma

arrecadação  recorde  do  governo  federal:  R$700.000.000.000,00  em  impostos.  E

estamos ouvindo aqui uma acusação contra a Cemig. O governo federal arrecadou

R$700.000.000.000,00. Só na conta da Cemig, há 12 impostos federais. Aí é que está

o custo da conta de energia. Minas Gerais é o único Estado que concede tarifa social

para os mais carentes, além de a Cemig iluminar mais de 800 campos de futebol

amador, garantir o lazer da população carente de Minas Gerais. Mas o sofrimento

continua, Sr. Presidente. No governo dos tucanos, com Fernando Henrique Cardoso à

frente,  foram duplicados  600km da BR-381.  Agora  estão  soltando foguete  para  a

licitação  da  duplicação  de  pouco  mais  de  200km,  licitação  que  não  chegará  a

Governador  Valadares,  nossa  cidade  querida,  nem  a  Mantena.  Aquela  região  é

esquecida pelo PT, esquecida pelo governo federal. Querem que não nos lembremos

do governo federal. Ora, o governo federal é que tem de fazer essa obra da BR-367,
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Deputado Luiz  Henrique,  que passa por  Diamantina,  Virgem da Lapa,  Araçuaí  e,

depois,  chega  até  à  divisa  da  Bahia,  mas  que  está  totalmente  abandonada.  O

Deputado Alencar da Silveira Jr. falou das entradas de Belo Horizonte. As entradas de

Belo Horizonte, a BR-040, o Anel Rodoviário e a BR-356 estão totalmente largadas.

Alguns trechos  estão ocupados por  famílias  que vivem em risco permanente  nas

áreas de domínio do governo federal. No meu primeiro mandato como Deputado, o

Partido dos Trabalhadores fez a campanha SOS BR-381, pela duplicação. Lembro-

me aqui do Deputado Leonardo Quintão, que lutou tanto nesta Assembleia Legislativa

e  em  Brasília  pela  duplicação  da  BR-381  para  beneficiar  Ipatinga  e  Governador

Valadares. O PT dizia: “Duplicação Já! O PSDB tem que duplicar a BR-381 Norte”. O

Partido dos Trabalhadores já está em Brasília há 12 anos e, agora, vai apresentar um

papel dizendo que vai duplicá-la, mas até Belo Oriente; não chegará a Governador

Valadares;  não chegará  próximo a  Galileia  nem a  Mantena.  Mantena está  sendo

esquecida  pelo  governo  federal.  Ora,  querem  falar  do  PSDB,  mas  já  são  quase

10.000km asfaltados em Minas  Gerais,  ligando-se as cidades  esquecidas.  Quatro

trechos -  corrija-me, Deputado Luiz Henrique -  não estão asfaltados. São trechos

que ligam cidades a rodovias  federais,  porque o governo federal  se esqueceu de

Minas Gerais. Dilma se esqueceu de Minas Gerais; Lula abandonou Minas Gerais,

mas Minas Gerais não se esquecerá disso. Agora, acenam para Minas Gerais com

200km de duplicação de uma rodovia que chega a quase 400km até Mantena. O

nosso Estado está abandonado, esquecido. Minas Gerais se lembrará disso. Agora

vêm fazer festa. Essa é uma obrigação de um partido que fez campanha o tempo

inteiro  contra  Fernando  Henrique  Cardoso:  “Fora,  FHC,  porque  você  só  duplicou

600km da BR-381 até São Paulo”. “Fora, FHC, porque você só duplicou de Uberaba à

BR-050, até à divisa de São Paulo”. Era isso o que eles diziam. Agora não vamos

usar  o  mesmo bordão,  porque  não  agimos  assim.  Respeitamos  a  Presidente  do

Brasil,  mas  é  verdade  que  o  PT,  a  Presidente  Dilma  e  o  ex-Presidente  Lula  se

esqueceram de Minas Gerais. Vamos nos esquecer da Dilma; vamos nos esquecer

do PT nas próximas eleições. Obrigado.

O Deputado  Almir  Paraca -  Inicialmente  gostaria  de  saudar  o  nobre  Presidente

Deputado Luiz Henrique, que conduz esta reunião. Manifesto a nossa satisfação com
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a expansão da UFMG no Estado de Minas Gerais. A última grande conquista, por

assim  dizer,  depois  da  expansão  e  do  fortalecimento  da  UFMG  no  Vale  do

Jequitinhonha e Mucuri, foi a implantação do câmpus dessa universidade em Unaí, a

fim  de  atender  ao  Noroeste  de  Minas,  uma  extensão  da  UFMG  nos  Vales  do

Jequitinhonha e Mucuri. Nesse esforço de fazer com que o Brasil recupere esse hiato

na oferta de ensino público de qualidade,  profissionalizante ou superior,  temos de

reconhecer a expansão dos institutos federais no Norte de Minas, no Jequitinhonha e

no Noroeste de Minas, na região dos nossos gerais, que, infelizmente, não são as

minas. Agora a Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha está em processo de

implantação no Noroeste de Minas. Gostaria também, Deputado João Leite -  é até

bom que V. Exa. esteja ocupando a Presidência neste momento -, de dizer que, na

sexta-feira, vai ser realizada uma audiência da Comissão de Segurança Pública em

Paracatu. A nosso pedido, essa reunião foi deslocada de Unaí para Paracatu. Está

correto, Sr. Presidente?

O Sr. Presidente (Deputado João Leite) - É isso mesmo, Deputado Almir Paraca.

O  Deputado  Almir  Paraca  -  Solicitamos  que  essa  discussão  fosse  levada  para

Paracatu, que fica localizada na divisa com Goiás, além de ter uma relação muito

estreita com o Distrito Federal, a fim de discutirmos a segurança pública nessa região

de divisa, principalmente a violência, a ocorrência de muitas mortes e assassinatos

em Paracatu e Unaí. Esses problemas estão crescendo muito na região. Deputado

João  Leite,  como V.  Exa.  deve  lembrar-se  bem,  foi  realizada  pela  Comissão  de

Segurança Pública uma audiência pública em Paracatu, a qual foi coordenada por V.

Exa. Fizemos uma intervenção de que a cidade nunca se esqueceu: a mudança de

um Delegado e a instalação de uma nova gestão mais responsável na Polícia Civil da

região.  Hoje  estamos  precisando  de  uma  intervenção  qualitativa  dessa  mesma

natureza, mas não para mudar uma liderança da polícia. Não é isso. O nosso objetivo

é entender o que está acontecendo no Noroeste de Minas que tem provocado um alto

índice de crescimento da  violência.  Sabemos que o problema do “crack”  é sério.

Infelizmente,  no  Noroeste de Minas  há uma grande crise  provocada pelo  uso do

“crack” e de outras drogas. Agradeço aos Deputados João Leite, Sargento Rodrigues

e Cabo Júlio,  que,  salvo engano, são os que estarão presentes,  além de mim. A



972
____________________________________________________________________________

cidade e a região estão muito confiantes em que a audiência pública conseguirá dar

uma  contribuição  positiva.  Mais  uma  vez,  agradeço  e  convido  a  população  de

Paracatu, a população do Noroeste de Minas para a audiência pública, na próxima

sexta-feira,  às  10  horas,  na  Câmara  Municipal  de  Paracatu.  Muito  obrigado.

Contamos sempre com a colaboração prestimosa do Deputado João Leite.

O Sr.  Presidente -  Deputado Almir  Paraca, hoje pela manhã já conversei com o

Presidente  da  Comissão  de Segurança  Pública  da  Câmara  Legislativa,  Deputado

Raad, que estará presente. Enfrentamos dificuldades com a presença das polícias do

Distrito Federal, por causa do jogo de abertura da Copa das Confederações. Toda a

polícia do Distrito Federal está muito envolvida na segurança desse primeiro jogo.

Não contaremos com a presença do Presidente da Comissão de Segurança Pública

da Assembleia de Goiás, o Deputado Major Araújo, mas outro Deputado da Comissão

de  Segurança Pública  participará,  assim  como os  comandos  das  Polícias  Civil  e

Militar  que  trabalham  na  divisa  de  Goiás  com  Minas  Gerais.  Parabenizo-o  pelo

importante esforço que a Assembleia Legislativa de Minas Gerais faz na divisa de

Minas com Goiás e com o Distrito Federal. Deputado Almir Paraca, quando fizemos

uma audiência na Região Integrada de Segurança Pública de Unaí, havia um impacto

forte do Distrito Federal na segurança da cidade. Isso pode estar acontecendo no

Noroeste de Minas, e não deveríamos tratar dessa questão achando que o problema

é só Paracatu ou outra cidade próxima: a situação é regional. Temos o cuidado de ir a

Paracatu e buscar uma solução mais ampla; chamar esses outros atores a fim de

termos a oportunidade de fazer um reforço. Se a necessidade for de equipamentos,

que  eles  sejam  solicitados  ao governo  do  Estado.  O  efetivo  deve  ser  otimizado.

Paracatu é cortada por uma rodovia federal. Essa é uma peculiaridade da cidade, que

está próxima à divisa com o Distrito Federal e com Goiás. A Assembleia Legislativa de

Minas Gerais, os Deputados estão dando muita atenção à convocação feita por V.

Exa. Amanhã viajo para Paracatu. Quero ter uma conversa com Laís Botelho, com o

Queijo e com o João de Moura Brochado, o Tepa. Vamos conversar, saber o que está

acontecendo e chamar os outros atores. Parabéns pela iniciativa! Será importante.

Espero que busquemos mais segurança para a população de Paracatu e região. Com

a palavra, pela ordem, o Deputado Luiz Henrique.
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O Deputado Luiz Henrique - Presidente, utilizo este espaço para novamente falar da

BR-367,  que  liga  dois  patrimônios  culturais  da  humanidade,  Diamantina  e  Porto

Seguro. Como foi dito pelo Deputado Carlos Pimenta, essa estrada foi concebida pelo

nosso saudoso ex-Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, meu conterrâneo, e

aguarda a pavimentação asfáltica há mais de 50 anos. Hoje dois trechos mineiros são

intransitáveis:  entre Minas Novas e Virgem da Lapa e entre Almenara  e Salto da

Divisa.  Nesta  Casa,  tão  logo  assumi  meu  mandato,  constituímos  uma  frente

parlamentar suprapartidária pró-BR-367. Tive a oportunidade de me reunir com o ex-

Presidente Lula para falar sobre a BR-367. Na ocasião, ele marcou uma audiência

nossa com o ex-Ministro  do  Transporte,  Sr.  Alfredo Nascimento.  Com essa frente

parlamentar, fomos ao ex-Ministro, que nos garantiu que abriria o edital da BR-367,

de vital  importância para o Vale do Jequitinhonha, e que o projeto seria concluído

neste ano. O edital foi aberto, e o projeto está em andamento. O difícil é que não

disponibilizaram recursos,  conforme a Presidente Dilma prometeu,  quando da sua

visita ao Vale do Jequitinhonha, para complementar a segunda fase da obra, ou seja,

o trecho entre Almenara e Salto da Divisa. Isso é lamentável. Deputado João Leite, o

senhor  falou  há  pouco  que  foram  arrecadados  quase  R$700.000.000.000,00  de

impostos.  A  União  fica  com  70%  dos  nossos  recursos,  enquanto  o  País  pena,

necessitando de infraestrutura, de logística. Isso é para diminuir o custo do País, mas

ainda resta uma esperança, que vem de Minas Gerais. Em relação à infraestrutura, o

nosso Vale aplaude o nosso ex-Governador e Senador Aécio Neves, por causa do

programa  Proacesso,  que  possibilitou  a  pavimentação  de  praticamente  todas  as

cidades  de  Minas,  ligando-as  à  Capital,  por  meio  de  rodovias  asfaltadas.  Isso  é

investir  em  infraestrutura,  dar  oportunidade  ao  nosso  povo.  Em  relação  às

telecomunicações,  de  todas  as  cidades  mineiras  se  pode  falar  pelo  celular.  Mas

precisamos  estender  isso  à  zona  rural.  Tenho  certeza  de  que  o  Governador

Anastasia, nessa fase, vai estender o Minas Comunica à zona rural. Não sou aquele

que torce pelo quanto pior melhor. Sei que este país tem solução e precisa de uma

voz empreendedora. Com certeza essa voz vai sair de Minas, para o benefício de

todos nós, brasileiros. Obrigado pela oportunidade.

O Sr.  Presidente - V. Exa. me lembrou da luta de sua esposa, a nossa querida
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Deputada Elbe Brandão, pela ferrovia que liga Bahia a Minas. Naquela época, ela

levantou  essa  bandeira.  Realmente  foi  uma  perda,  até  do  patrimônio  histórico.

Quando V. Exa. falou da ligação de dois patrimônios, Diamantina e Porto Seguro,

lembrei-me da luta da Deputada Elbe Brandão neste Plenário pela preservação de

todo aquele acervo histórico. V. Exa. faz bem ao dar continuidade à luta da nossa

querida  Deputada  Elbe  Brandão.  Com  a palavra,  pela  ordem,  o  Deputado  Tadeu

Martins Leite.

O Deputado Tadeu Martins  Leite  -  Obrigado pela  oportunidade,  caro Presidente

João Leite.  Quero,  nos poucos minutos de que disponho,  falar  sobre a  audiência

pública  que  realizamos  ontem,  em  Montes  Claros,  por  meio  da  Comissão  de

Prevenção  e  Combate  ao  Uso  de  Crack  e  Outras  Drogas.  O  nosso  Presidente,

Deputado Vanderlei Miranda, esteve em Montes Claros, para discutirmos mais uma

vez o problema das drogas, que assola não apenas o Norte de Minas, mas todo o

Brasil. Sabemos que esse problema é gravíssimo e se estende cada vez mais. V.

Exa., que lida nessa área, como Presidente da Comissão de Segurança Pública, sabe

do que estou falando. Há poucos meses, foi realizada uma audiência da Comissão de

Segurança Pública para debater essa questão, quando disse que não teríamos como

discutir segurança sem discutir a questão das drogas. Ontem fizemos essa audiência

pública,  que  foi  extremamente  prestigiada,  com  o  comparecimento  em  peso  da

população, porque todos estão assustados com o que ocorre na nossa cidade e na

região. Hoje a violência cresce cada vez mais. Nas duas últimas semanas, jovens

foram  assassinados  em  Montes  Claros,  crianças  sumiram,  raptadas  nas  cidades

vizinhas, em Várzea da Palma e Rio Pardo de Minas. E está ficando por isso mesmo.

Ontem discutimos junto a especialistas e chegamos à conclusão de que 80% dos

crimes que lá ocorrem estão relacionados ao “crack”  ou a outras  drogas.  A partir

deste momento, estamos esperando algum sinal do governo para ajudar a área da

segurança  em  nossa  cidade.  De  uns  tempos  para  cá,  não  se  investiu  nada  em

segurança em Montes Claros e região. Fiquei sabendo que iriam mais 36 câmeras de

vigilância para a nossa cidade, mas já diminuíram esse número para 16. Hoje nossa

cidade tem menos câmeras de vigilância que a cidade de Valadares, que é menor. A

população sofre com isso. Ontem, em audiência, discutimos a questão da repressão
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policial. V. Exa. sabe que esse é o trabalho que as Polícias Militar, Civil e Federal

realizam  com  muita  propriedade.  Mas  discutimos,  especialmente,  a  questão  da

prevenção,  que é  um trabalho  de médio  a  longo prazo,  e também a questão do

tratamento para usuários de drogas. Hoje, no Norte de Minas há pouco mais de 100

leitos, contando hospitais e clínicas terapêuticas, para a internação de dependentes

de drogas.  Sabemos  que existe  uma demanda de pouco mais  de  3  mil  pessoas

esperando por esse tratamento. Famílias já tiveram de sair do interior de Minas para

o  interior  de  São  Paulo,  a  fim  de  internar  parentes,  e  pagaram  caro.  Então,  a

audiência  realizada  ontem  foi  de  grande  valia  num  momento  em  que  estamos

passando por dificuldades na área de segurança no Norte de Minas. Ontem, a Polícia

Civil iniciou greve para reivindicar melhores oportunidades, salários e estrutura. De

fato, sabemos que precisam de melhor estrutura para trabalhar. Só queria trazer a

este Plenário o que ocorreu na audiência pública realizada ontem e, posteriormente,

vou  destrinchá-la  mais  um  pouco,  para  ver  como poderemos  amenizar  não  só  o

sofrimento das famílias que passam por problemas com dependentes químicos, mas

também  de  todas  as  famílias  que  estão  ao  redor  desse  problema.  Esse  é  um

problema que não deve envolver questões partidárias. Só quem tem um problema

desses dentro de casa é que sabe o sofrimento. Finalizando, Sr. Presidente, ainda me

resta 1 minuto, apenas quero parabenizar a Presidenta Dilma pela iniciativa que teve

de recuperação da BR-381,  uma obra  que será  extremamente  importante  para  o

Estado de Minas Gerais. Lembro-me de que, em passado recente - eu ainda não era

Deputado -, o ex-Presidente Lula realizou uma reforma extremamente importante na

BR-135,  que atende a cidade de Montes Claros e que,  hoje em dia,  ainda ajuda

demais  todos  que  passam  por  ali.  Então,  é  assim  que  temos  de  trabalhar.  O

Deputado Luiz Henrique falou muito bem que estamos, graças a Deus, com uma voz

mineira, que é a da Presidenta Dilma, representando bem o nosso Estado de Minas

Gerais e representando bem o nosso país. Caro Presidente, eram essas as minhas

palavras. Um abraço e obrigado.

Registro de Presença

O Sr.  Presidente -  A Assembleia  Legislativa  tem a alegria  de  receber,  em suas

galerias,  os  alunos  do  ensino  fundamental  do  Colégio  Nossa  Senhora  do  Monte
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Calvário, situado na Avenida do Contorno, no Barro Preto. Sejam muito bem-vindos à

Assembleia  Legislativa.  São  muito  bem-vindos.  Sei  que  acompanharão  outras

reuniões que estão acontecendo nas comissões e nos plenarinhos da Assembleia

Legislativa.

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  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. Levanta-se a reunião.

ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO

POPULAR NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

7/5/2013

Às 14h15min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara

e os Deputados André Quintão e Duarte Bechir, membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado André Quintão, declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento da Deputada Maria Tereza Lara,

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 de

correspondência do Deputado André Quintão, justificando sua ausência na Reunião

Ordinária  desta  Comissão  do  dia  25  de  abril,  em virtude  de  sua  participação  no

Evento  Institucional  NOB-Suas  no  Município  de  Governador  Valadares;  e  de

correspondência publicada no “Diário do Legislativo”, nas datas mencionadas entre

parênteses: das Sras. Eliane Maia de Figueiredo, Coordenadora de Direitos Humanos

da Secretaria Municipal Adjunta de Direitos e Cidadania de Belo Horizonte; Cláudia A.

Pereira  Brígido,  Superintendente  de  Integração  e  Promoção  da  Qualidade

Operacional do Sistema de Defesa Social da Secretaria de Estado de Defesa Social;

Camila Silva Nicácio, Subsecretária de Atendimento às Medidas Socioeducativas da

Secretaria de Estado de Defesa Social; Maria Juanita Godinho Pimenta, Presidenta
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do Conselho Estadual de Assistência Social; Ana Lúcia Almeida Gazzola, Secretária

de Estado de Educação; e dos Srs. Germano Andrade Ladeira, Diretor de Programas

Especiais  de  Infraestrutura  Cultural  do  Ministério  da  Cultura;  Talles  Andrade  de

Souza,  Coordenador  de  Prevenção  à  Criminalidade  da  Secretaria  de  Estado  de

Defesa  Social;  José  Ricardo  Ramos  Roseno,  Presidente  da  Emater-MG;  Djalma

Bastos  de  Morais,  Presidente  da  Cemig;  Eros  Biondini,  Secretário  de  Estado  de

Esportes e da Juventude (6/4/2013); Maria Coeli Simões Pires, Secretária de Estado

da Casa Civil; Cel. PM Coronel Marco Antônio Badaró Bianchini, Chefe da Assessoria

Institucional da Polícia Militar; Rômulo de Carvalho Ferraz, Secretario de Estado de

Defesa  Social;  Cássio  Soares,  Secretário  Estadual  de  Desenvolvimento  Social

( 11/4/2013); das Sras. Maria Coeli Simões Pires, Secretária de Estado de Casa Civil;

Maria Cláudia Peixoto de Almeida Paula, Chefe de Gabinete da Secretária de Estado

de Educação; Elisa Smaneoto, Diretora de Gestão Interna do Gabinete-Adjunto de

Gestão e Atendimento do Gabinete Pessoal da Presidenta da República; e do Sr.

Cylton  Brandão  da Matta,  Delegado  Geral  da  Polícia  Civil  (12/4/2013);  das  Sras.

Maria  Juanita  Godinho  Pimenta,  Presidenta  do  Conselho  Estadual  de  Assistência

Social; Maria Coeli Simões Pires, Secretária de Estado de Casa Civil; Jomara Alves

da Silva, Presidente do Ipsemg; e dos Srs. Zé Silva, Secretário de Estado de Trabalho

e Emprego; Antônio Carlos Tardeli, Diretor-Geral do Detel (27/4/2013); da Sra. Maria

Cláudia  Peixoto  Almeida  Paula,  Chefe  de  Gabinete  da  Secretária  de  Estado  de

Educação;  e dos Srs.  Cássio Soares ,  Secretário  de  Estado de Desenvolvimento

Social; Adriano Magalhães Chaves, Secretário de Estado de Meio Ambiente; Cylton

Brandão da Mata, Delegado Geral da Polícia Civil;  Jorge Bastos,  Diretor-Geral da

ANTT (3/5/2013). 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 do Deputado André Quintão em que

solicita  seja  encaminhado  ao  Secretário  de  Estado  de  Defesa  Social  e  ao

Comandante-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais pedido de providências para

que se assegure a presença de policiamento ostensivo permanente na área onde se

encontra a comunidade indígena Caxixó no Município de Martinho Campos, devido a

denúncias acerca de disputas por posse e propriedade de terras na região, bem como
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de  ameaças  de  morte  aos  Srs.  José  Francisco  e  João  Barbosa,  membros  da

comunidade citada, assim como sejam encaminhadas as notas taquigráficas da 6ª

Reunião Ordinária  da Comissão de Participação Popular,  realizada em 18/4/2013;

seja encaminhado ao Secretário Estadual de Saúde pedido de providências para que

o centro de saúde na Aldeia Pataxó de Carmésia seja dotado de infraestrutura e

colocado em funcionamento;  seja  encaminhado ao Secretário  Estadual  de  Saúde

pedido  de providências  para a  implantação do programa Farmácia  de  Minas nas

comunidades  indígenas  do  Estado;  seja  encaminhado  ao  Presidente  Funai  e  ao

Coordenador  Regional  da  Funai  de  Minas  Gerais  e  do  Espírito  Santo  pedido  de

providências  para  que  se  estruturem  de  forma  minimamente  adequada  as

coordenadorias  técnicas  locais  -  CTLs  -  em  todas  as  áreas  de  comunidades

indígenas  do  Estado,  em  particular  no  Município  de  Carmésia,  em  que  a  CTL

existente atende sem infraestrutura básica a diversas etnias indígenas , assim como

sejam encaminhadas as notas taquigráficas da 6ª Reunião Ordinária desta Comissão,

realizada em 18/4/2013; seja encaminhado ao Diretor-Geral do Instituto Estadual de

Floresta  e  ao  Coordenador  Regional  da  Funai  de  Minas  Gerais  e  Espírito  Santo

pedido de providências para que seja realizada reunião conjunta desses órgãos com

os indígenas do Povo Pataxó que ocupam parte do Parque Estadual do Rio Corrente,

localizado no Município de Açucena, e parte do Parque Estadual Serra da Candonga,

localizado no Município de Guanhães, uma vez que a Fazenda Guarani, no Município

de  Carmésia,  de  onde  são  originários,  já  não  comporta  todos  os  índios;  seja

encaminhado ao Presidente da Cemig e à Secretária de Estado de Educação pedido

de providências para que se assegure o fornecimento de energia elétrica para a Casa

de  Cultura  e  a  unidade  da  escola  estadual  indígena  que  atende  a  Aldeia  Pedra

Redonda,  dos  índios  Xacriabá,  no  Município  de  São  João  das  Missões,  pois

atualmente só podem ser desenvolvidas atividades na Casa de Cultura e na escola

durante  o  dia,  devido  a  falta  de  iluminação;  seja  encaminhada  aos  Deputados

Federais e Senadores por Minas Gerais manifestação de repúdio em que se registre

a  posição  contrária  desta  Comissão  à  Proposta  de  Emenda  Constitucional  nº

215/2000,  que  inclui  entre  as  competências  exclusivas  do  Congresso  Nacional  a

aprovação da demarcação das terras  tradicionalmente  ocupadas pelos  índios  e a
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ratificação  das  demarcações  já  homologadas,  estabelecendo  que  os  critérios  e

procedimentos de demarcação serão regulamentados por lei; seja encaminhado ao

Presidente da Funai e ao Coordenador Regional da Funai de Minas Gerais e Espírito

Santo  pedido  de  providências  para  que  se  agilize  o  processo  de  regularização

fundiária da área onde se encontra a comunidade indígena Caxixó no Município de

Martinho Campos,  assim  como sejam encaminhadas as notas taquigráficas da 6ª

Reunião Ordinária desta Comissão, realizada em 18/4/2013; seja encaminhado ao

Instituto DH - Promoção, Pesquisa e Intervenção em Direitos Humanos e Cidadania,

entidade executora do Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos

Ameaçados, pedido de providências para que se solicite a inclusão da comunidade

indígena Caxixó nesse Programa, devido a denúncias de ameaças de morte aos Srs.

José  Francisco  e  João  Barbosa,  membros  da  comunidade  citada;  seja  realizada

audiência  pública  desta  Comissão em conjunto  com a Comissão de Cultura  para

discutir o surgimento do “reggae” no contexto das comemorações do Dia Nacional do

Reggae em 11 de maio; seja encaminhado ao Secretário de Estado Extraordinário de

Regularização Fundiária pedido de providências para que se agilize o processo de

regularização fundiária da área onde se encontra a comunidade indígena Caxixó no

Município  de  Martinho  Campos,  assim  como  sejam  encaminhadas  as  notas

taquigráficas da 6ª Reunião Ordinária da Comissão de Participação Popular realizada

em  18/4/2013;  da  Deputada  Maria  Tereza  Lara  em  que  solicita  seja  realizada

audiência  pública  para  discutir  o  surgimento  do  “reggae”  no  contexto  das

comemorações do Dia Nacional do Reggae em 11 de maio. 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, 6 de junho de 2013.

André Quintão, Presidente - Duarte Bechir - Bosco.

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO, INDÚSTRIA,

COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 21/5/2013

Às  14h30min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  a  Deputada  Ana  Maria
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Resende e os Deputados Gustavo Perrella e Braulio Braz, membros da supracitada

Comissão.  Havendo número regimental,  o  Presidente,  Deputado Gustavo Perrella,

declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento da Deputada

Ana Maria Resende, 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 e comunica o recebimento de ofício do Sr.  Jorge Filho

Lacerda, Presidente do Sindicato das Indústrias de Explosivos no Estado de Minas

Gerais,  referente  ao  Projeto  de  Lei  nº  3.271/2012,  apresentado  na  Câmara  dos

Deputados.  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

4.629,  4.637  e  4.729/2013.  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 os requerimentos do Deputado Dalmo

Ribeiro Silva em que solicita seja realizada visita ao Aeroporto Internacional Tancredo

Neves a fim de constatar irregularidades que causaram sua classificação como o pior

terminal do país entre os de médio porte; da Deputada Ana Maria Resende em que

solicita seja realizada audiência pública para debater sobre ações e incentivos que

possam atrair empresas para o Norte de Minas. 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, 11 de junho de 2013.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende - André Quintão.

ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA

3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 28/5/2013

Às  9h8min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  Deputados  João  Leite,

Sargento  Rodrigues,  Cabo  Júlio  e  Leonardo  Moreira,  membros  da  supracitada

Comissão.  Está  presente,  também,  o  Deputado  Duarte  Bechir.  Havendo  número

regimental, o Presidente, Deputado João Leite, declara aberta a reunião e, em virtude
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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 apreciar a

matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão, e comunica

o recebimento da seguinte correspondência: ofícios dos Srs. Fernando Grella Vieira,

Secretário de Estado de Segurança Pública de São Paulo, agradecendo o convite

para  participar  da  audiência  pública  realizada  em  São  Sebastião  do  Paraíso,

justificando sua ausência  em razão de  compromissos  anteriormente  assumidos  e

informando  que  a  Secretaria  tem  mantido  contato  regular  com  os  órgãos  de

inteligência,  por  meio  do  Centro  Integrado  de  Inteligência  de  Segurança  Pública;

Sebastião  Custódio  Couto  Júnior,  Presidente  da  Câmara  Municipal  de  Frutal,

solicitando,  em  atenção  a  requerimento  aprovado  por  diversos  vereadores,  o

aprofundamento da discussão sobre a redução da maioridade penal para 16 anos,

quando  os  jovens  atingiriam  sua  responsabilidade  civil  e  criminal;  e  de

correspondência publicada no “Diário do Legislativo”, nas datas mencionadas entre

parênteses:  do  Sr.  Rômulo  de  Carvalho  Ferraz,  Secretário  de  Estado  de  Defesa

Social;  da  Sra.  Maria  Coeli  Simões  Pires,  Secretária  de  Estado  de  Casa  Civil  e

Relações  Institucionais;  do  Cel.  PM  Marco  Antônio  Badaró  Bianchini,  Chefe  da

Assessoria Institucional da PMMG (23/5/2013);  dos Srs. Cylton Brandão da Matta,

Chefe da Polícia Civil; Luiz Carlos Gontijo, Presidente do Sindicato das Empresas de

Transporte de Passageiros no Estado de Minas Gerais (24/5/2013); da Sra. Maria

Coeli Simões Pires, Secretária de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais;

Cel.  PM  Marco  Antônio  Badaró  Bianchini,  Chefe  da  Assessoria  Institucional  da

PMMG;  do  Sr.  Wagner  Evangelista  de  Abreu,  Coordenador  de  Fiscalização  da

Unidade  Regional  de  Minas  Gerais  da  ANTT (25/5/2013).  O  Presidente  acusa  o

recebimento do Projeto de Lei nº 3.788/2013 no 1º turno, do qual designou como

relator o Deputado Sargento Rodrigues. 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 4.783 a 4.785, 4.790 a 4.792, 4.793, 4.796, 4.797, 4.800/2013.

Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a
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votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez,

são  aprovados  os  requerimentos  dos  Deputados  Sargento  Rodrigues  (6)  em que

solicita seja encaminhada manifestação de aplauso aos policiais militares lotados no

16º  BPM  pela  rápida  atuação  que  culminou  na  prisão  de  seis  cambistas  nas

imediações  da  Arena  Independência,  pela  prática  de  crime  contra  a  economia

popular; seja encaminhada manifestação de aplauso aos policiais militares lotados no

34º BPM pela participação em operação que, no dia 19/5/2013, culminou na prisão de

13 pessoas nas proximidades do Estádio Mineirão, dos quais  12 flanelinhas, pela

prática de exercício irregular da profissão, e um torcedor flagrado com uma bomba

"garrafão"; seja encaminhada manifestação de aplauso aos policiais militares da 43ª

Cia  do  39º  BPM  pela  prisão  de  dois  autores  de  sequestro-relâmpago;  seja

encaminhada manifestação de aplauso aos policiais militares e civis lotados no 18º

BPM e na 5ª Delegacia de Polícia de Contagem pela atuação em operação conjunta

que culminou na prisão de três homens e na apreensão de um adolescente, no Bairro

Nova Contagem; seja encaminhado ao Diretor do Presídio Regional de Montes Claros

e ao Subsecretário de Administração Prisional pedido de providências para o envio de

cópia de sindicância ou de procedimento administrativo que tenham sido instaurados

contra os agentes penitenciários Alexandre Guerreiro, Marques e Uarley, lotados no

Presídio de Montes Claros; seja encaminhado ao Comandante-Geral da Polícia Militar

de Minas Gerais pedido de providências para a revisão das decisões prolatadas em

face  dos  pedidos  dos  policiais  militares  de  retroação  das  datas  de  promoção,

determinando  seu  deferimento;  Antônio  Lerin  em  que  solicita  seja  encaminhada

manifestação de aplauso aos policiais federais da Delegacia de Polícia Federal de

Uberaba pela apreensão de drogas mediante a operação deflagrada com êxito, em

8/5/2013,  no  Triângulo  Mineiro;  João  Vítor  Xavier  em  que  solicita  seja  realizada

audiência pública da Comissão de Segurança Pública para debater o aumento da

violência  no  Bairro  Castelo;  Cabo  Júlio  em  que  solicita  seja  realizada  audiência

pública da Comissão de Segurança Pública para discutir as mudanças anunciadas

pelo governo de Minas Gerais no prêmio de produtividade pago aos policiais militares,

civis, e bombeiros militares; Célio Moreira em que solicita seja realizada audiência

pública da Comissão de Segurança Pública para debater a prestação de serviços
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públicos nas áreas de segurança pública, mobilidade e iluminação pública, no limite

dos  municípios  de  Belo  Horizonte  e  Sabará;  João  Leite,  Cabo  Júlio,  Sargento

Rodrigues e Duarte Bechir (2) em que solicitam seja encaminhada cópia das notas

taquigráficas  da  10ª  Reunião  Extraordinária  desta  Comissão,  realizada  no  bairro

Santa Inês, em 23/5/2013, aos participantes dessa reunião; seja realizada reunião

para discutir o Projeto de Lei Complementar nº 33, que contém a Lei Orgânica da

Polícia Civil, e questões relativas à remuneração da categoria. 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, 4 de junho de 2013.

João Leite, Presidente - Sargento Rodrigues - Cabo Júlio - Lafayette de Andrada.

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E

REGIONALIZAÇÃO NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 21/5/2013

Às 15h35min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Luzia Ferreira e os

Deputados  Paulo  Lamac  e  André  Quintão  (substituindo  o  Deputado  Pompilio

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

destina  a  apreciar  a  matéria  constante  na  pauta  e  comunica  o  recebimento  de

correspondência  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”,  na  data  mencionada  entre

parênteses: ofícios dos Srs. Danilo de Castro, Secretário de Estado de Governo e

Bilac  Pinto,  Secretário  de Estado de Desenvolvimento Regional  e Política Urbana

(4/5/2013); e da Sra. Maria Coeli Simões (2), Secretária de Estado de Casa Civil e de

Relações Internacionais (11/5/2013). 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. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados

os Requerimentos nºs 4.628, 4.632 e 4.633/2013. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte
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(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 (3) em que solicita seja realizada visita da

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização ao antigo ramal ferroviário de

Águas Claras; seja realizada audiência pública da Comissão de Assuntos Municipais

e Regionalização para debater  a destinação do antigo ramal ferroviário  de Águas

Claras; e seja realizada audiência pública para debater a ocupação ilegal de parte da

Rua Cel. Gabriel Faria, na região do Vila da Serra e Vale do Sereno; do Deputado

Almir  Paraca  em  que  solicita  seja  realizada  audiência  pública  da  Comissão  de

Assuntos  Municipais  e  Regionalização  no  Município  de  Arinos,  para  conhecer  a

realidade da execução do programa de Universalização de Eletrificação executado

pela Cemig nos Municípios da Região Noroeste de Minas; do Deputado Paulo Lamac

(4) em que solicita seja encaminhado ao Embaixador da República de Moçambique

em Brasília pedido de informações sobre a proposta de instalação de um Consulado

de Moçambique no Município de Vespasiano, com envio a esta Casa Legislativa de

cópia dos documentos pertinentes ao assunto;  seja encaminhado à Secretária  de

Estado  da  Educação  pedido  de  informações  sobre  a  proposta  de  construção  de

unidade escola no Município de Vespasiano, em terreno a ser doado por meio da Lei

Municipal nº 2.458/2013, com envio a esta Casa Legislativa de cópia dos documentos

pertinentes  ao  assunto;  seja  encaminhado  ao  Superintendente  da  Central

Metropolitana  da  Regional  de  Regularização  Ambiental  -  Supram  -  pedido  de

informações  sobre  a  existência  ou  não  de declaração da  Prefeitura  Municipal  de

Prudente de Morais,  atestando a conformidade do local de instalação da empresa

Incineração e Controle Ambiental - Inca, e do tipo de atividade desenvolvida por ela,

com o envio a esta Casa de cópia dos documentos pertinentes ao assunto; e seja

realizada audiência pública da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização

para debater as consequências da fusão das empresas Azul Linhas Aéreas S.A. e

Trip  Linhas  Aéreas  S.A.  para  os  Municípios  do  Estado  de  Minas  Gerais;  e  dos

Deputados Carlos Pimenta, Paulo Lamac e Paulo Guedes (4) em que solicitam seja

encaminhado ao Presidente da Cemig pedido de providências para que as placas

fotovoltaicas  instaladas  nas  ilhas  do  Rio  São  Francisco  sejam  substituídas  pelo
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sistema  convencional  de  distribuição  de  energia  elétrica;  seja  encaminhado  ao

Presidente da Cemig pedido de providências para que seja suspensa a cobrança pelo

fornecimento de energia elétrica aos moradores das ilhas do rio São Francisco que

tiveram placa de energia fotovoltaica roubadas e também daqueles que não contam

com o fornecimento de energia, tendo em vista que as placas não funcionam e, ainda,

providências  em  prol  da  retirada  do  nomes  desses  moradores  dos  sistemas  de

proteção ao crédito, especificamente do SPC e do Serasa; sejam encaminhadas as

notas taquigráficas da 1ª Reunião Conjunta das Comissões de Minas e Energia e de

Assuntos Municipais e Regionalização à Cemig e aos Vereadores do Município de

Manga; e seja encaminhado ao Presidente da Cemig pedido de providências para

que seja realizada visita às ilhas Curimatá, Ingazeira e Corgulho, no Município de

Manga,  com  o  objetivo  de  elaborar  estudo  visando  avaliar  a  viabilidade  de

implantação  de  rede  convencional  de  distribuição  de  energia  elétrica  naquelas

localidades, e que o mesmo procedimento seja adotado em relação a todas as ilhas

dos  Municípios  mineiros  que  compõem  a  Bacia  do  Rio  São  Francisco.  Os

requerimentos do Deputado Rogério Correia, em que solicita seja realizada audiência

pública  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais  e  Regionalização  para  debater  a

situação  da  greve  unificada  dos  servidores  da  Prefeitura  de  Belo  Horizonte,  que

acontece desde o dia 30/4/2013 e até a presente data sem nenhum indicativo de

negociação por parte da Prefeitura, e do Deputado Pompilio Canavez em que solicita

seja realizada reunião de audiência pública da Comissão de Assuntos Municipais e

Regionalização, no Distrito de Córrego do Ouro, Município de Campos Gerais, para

debater o asfaltamento dos trechos rodoviários que ligam o Município de Campos

Gerais ao Distrito de Córrego do Ouro e este distrito ao Município de Fama, bem

como o trecho que liga Fama e o Distrito de Córrego do Ouro ao Município de Três

Pontas, tiveram suas votações adiadas a requerimentos da Deputada Luzia Ferreira,

aprovados pela 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, 10 de junho de 2013.

Almir Paraca, Presidente.
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ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

E DO CONTRIBUINTE NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 28/5/2013

Às 14h39min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Liza Prado e os

Deputados  Fred  Costa  e  Duilio  de  Castro,  membros  da  supracitada  Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Fred Costa, declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 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 apreciar a matéria 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.  Após

discussão e votação, é aprovado o parecer pela aprovação, na forma do Substitutivo

nº1, no 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.176/2011 (relatora: Deputada Liza Prado, em

virtude  de  redistribuição);  e  pela  aprovação,  no  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº

3.248/2012 (relatora: Deputada Liza Prado, em virtude de redistribuição). 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, 4 de junho de 2013.

Liza Prado, Presidente - Duilio de Castro - Duarte Bechir.

ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 3/6/2013

Às 14h15min, comparecem na Câmara Municipal de Conceição do Mato Dentro os

Deputados Ivair Nogueira e Gustavo Valadares, membros da supracitada Comissão.

O Presidente, Deputado Ivair Nogueira, declara aberta a reunião e dá por aprovada a

ata, a qual é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa

que a reunião se destina a debater a proposta de implantação de um anel viário no

Município  de  Conceição  do  Mato  Dentro  e  a  discutir  e  votar  proposições  da

Comissão. A Presidência passa a ouvir a Sra. Ivete Otoni Santa Bárbara de Abreu,
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Presidente da Câmara Municipal de Conceição do Mato Dentro e os Srs. Reinaldo

César de Lima Guimarães, Prefeito Municipal de Conceição do Mato Dentro; Marcelo

Mota  Machado,  Promotor  de  Justiça  na  Comarca de Conceição do  Mato  Dentro;

Carlos Fernando Ferrarezi Guimarães, Coordenador da Unidade Regional do DER

em Guanhães, representando José Elcio Santos Monteze, Diretor-Geral do DER-MG;

Ricardo Queiroz Reis, Prefeito Municipal de Congonhas do Norte; Joraci Gonçalves

Madureira,  Prefeito  Municipal  de  Dom  Joaquim;  Geraldo  Lúcio  Albino,  Prefeito

Municipal  de  Senhora  do  Porto;  Coryntho  José  de  Oliveira  Filho,  Presidente  da

Associação Comercial e Empresarial de Conceição do Mato Dentro; Maurício Martins,

Gerente-Geral  de  Desenvolvimento  Social  da  AngloAmerican  -  Minério  de  Ferro

Brasil,  representando  o  Sr.  Paulo  Castellari  Porchia,  Presidente  dessa  empresa;

Milton Carneiro, membro do Conselho Municipal de Desenvolvimento de Conceição

de  Mato  Dentro  e  assessor  do  Vice-Governador  Alberto  Pinto  Coelho,  que  são

convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  O  Presidente,  na  condição  de  autor  do

requerimento que deu origem ao debate, tece suas considerações iniciais. Logo após,

passa  a  palavra  aos  convidados,  para  que  façam  suas  exposições.  Abertos  os

debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  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, 4 de junho de 2013.

Ivair Nogueira, Presidente - Celinho do Sinttrocel - Anselmo José Domingos - Paulo

Guedes.

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

E DO CONTRIBUINTE NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 4/6/2013

Às 14h39min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Liza Prado e os

Deputados Duilio de Castro e Duarte Bechir (substituindo o Deputado Fred Costa, por

indicação  da  Liderança  do  BTR),  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 Duilio de Castro, 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

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,  são  aprovados,  cada  um  por  sua  vez,  os  pareceres  pela

aprovação,  no  2º  turno,  do Projeto  de Lei  nº  1.805/2011 (relatora:  Deputada Liza

Prado) na forma do vencido em 1º turno; e pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de

Lei nº 3.354/2012 (relator: Deputado Duarte Bechir, em virtude de redistribuição) 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.  Submetido  a  votação,  é  aprovado  o

Requerimento nº 4.794/2013. Na fase de votação do Requerimento nº 4.795/2013, é

apresentada a emenda do Deputado Duarte Bechir que acrescenta a expressão "se

comprovada  a  inexistência  dos  serviços"  ao  final  do  1º  parágrafo.  Submetidos  a

votação o requerimento e a emenda, é aprovado o Requerimento nº 4.795/2013 com

a Emenda nº 1. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da  Comissão  para  a  próxima  reunião

ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de junho de 2013.

Rômulo Veneroso, Presidente.

ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO EXTRAORDINÁRIA DAS

ÁGUAS, EM 5/6/2013

Às  10h15min,  comparecem  na  Câmara  Municipal  de  Poços  de  Caldas  os

Deputados Almir  Paraca e Pompilio Canavez, membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Almir Paraca, declara aberta a

reunião e, com base no art. 120, inciso III, do Regimento Interno, dispensa a leitura

da ata da reunião anterior,  considera-a aprovada e solicita  ao Deputado Pompílio

Canavez que a subscreva. A Presidência informa que a reunião se destina a ouvir os

comitês de bacia de forma regionalizada, a discutir questões relacionadas ao uso da

água e à gestão de recursos hídricos e a discutir e votar proposições da Comissão. A
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Presidência  interrompe  os  trabalhos  ordinários  da  reunião  para  ouvir  as  Sras.

Vanessa Coelho Naves, Chefe de Gabinete do Instituto Mineiro de Gestão das Águas

- Igam -, representando o Sr. Adriano Magalhães Chaves, Secretário de Estado de

Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, e a Sra. Marília Carvalho de Melo,

Diretora-Geral do Igam; e Ângela Maria Martins Marques dos Santos, Conselheira do

Comitê da Bacia Hidrográfica dos Afluentes Mineiros dos Rios Mogi-Guaçu e Pardo,

representando o Sr. Antônio Carlos Sales, Presidente desse Comitê; e os Srs. Eloísio

do Carmo Lourenço, Prefeito Municipal de Poços de Caldas; Nizar El Khatib, Vice-

Prefeito Municipal de Poços de Caldas; Paulo Tadeu Silva D'arcadia, Presidente da

Câmara  Municipal  de  Poços  de  Caldas;  Alair  Assis,  Presidente  do  Departamento

Municipal de Água e Esgoto de Poços de Caldas; Helio Antonio Scalvi,  Secretário

Executivo do  Comitê da Bacia Hidrográfica dos Afluentes Mineiros dos  Rios Mogi-

Guaçu e Pardo, que são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede

a palavra ao Deputado Pompílio Canavez, 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 convidados e dos parlamentares,

convoca os membros da Comissão para a próxima reunião extraordinária, determina

a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de junho de 2013.

Lafayette de Andrada, Presidente - Rogério Correia - Luiz Humberto Carneiro.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DO NOME DO SR. GUSTAVO HORTA PALHARES

PARA O CARGO DE DIRETOR-GERAL DA AGÊNCIA RMBH, EM 5/6/2013

Às 14h48min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Tiago Ulisses,

João Leite e André Quintão, membros da supracitada Comissão. Estão presentes,

também, a Deputada Liza Prado e o Deputado Leonídio Bouças. Havendo número

regimental,  o Presidente, Deputado Tiago Ulisses, declara aberta a reunião e,  em

virtude da aprovação de requerimento do Deputado André Quintão, dispensa a leitura

da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros
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da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina à arguição

pública do Sr. Gustavo Horta Palhares, indicado pelo Governador do Estado para o

cargo de Diretor-Geral da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de

Belo  Horizonte.  A Presidência  interrompe os  trabalhos ordinários  da  reunião  para

ouvir o indicado, que faz sua explanação. A Presidência concede a palavra ao relator,

Deputado  João Leite,  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 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, 11 de junho de 2013.

João Leite, Presidente - Rômulo Viegas - Ana Maria Resende - André Quintão.

ATA DA 18ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 6/6/2013

Às  14h1min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  Deputados  Lafayette  de

Andrada,  Sebastião Costa, Mário Henrique Caixa (substituindo o Deputado Romel

Anízio,  por  indicação  da  Liderança  do  BAM)  e  Rômulo  Viegas  (substituindo  o

Deputado Zé Maia, por indicação da Liderança do BTR), 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.  Os  Projetos  de  Lei  nºs  3.316  e  3.587/2012  e

4.041/2013  são  retirados  da  pauta  por  determinação  do  Presidente  por  não

cumprirem pressupostos regimentais.  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 o requerimento do Deputado Fred Costa em que

solicita seja realizada audiência pública, conjunta desta Comissão com a Comissão
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do Trabalho, da Previdência e da Ação Social, para debater a criação do "Orçamento

Público  do  Idoso".  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, 11 de junho de 2013.

Lafayette de Andrada, Presidente - Duarte Bechir - André Quintão - Sebastião Costa

- Rômulo Viegas.

ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS

MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 10/6/2013

Às 13h15min, comparece no câmpus de Arinos do Instituto Federal do Norte de

Minas o Deputado Almir Paraca, membro da supracitada Comissão. Havendo número

regimental, o Presidente, Deputado Almir Paraca, declara aberta a reunião, dispensa

a  leitura  da  ata  da  reunião  anterior,  considera-a  aprovada  e  a  subscreve.  A

Presidência informa que a reunião se destina a debater, em audiência pública, a Lei

Federal nº12.305, de 2010, que institui  a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a

conhecer e avaliar o estágio em que se encontra sua aplicação nos Municípios do

Vale do Rio Urucuia e a deliberar  sobre proposições da Comissão.  A Presidência

interrompe  os  trabalhos  ordinários  da  reunião  para  ouvir  as  Sras.  Sílvia  Cristina

Lacerda, Superintendente da Superintendência Regional de Regularização Ambiental

Noroeste, representando o Sr. Adriano Magalhães Chaves, Secretário de Estado de

Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável;  Nícia  Maria  Abreu,  Gerente  do

Distrito do Médio São Francisco -  Januária -  da Copasa-MG, representando o Sr.

Ricardo  Augusto  Simões  Campos,  Presidente  dessa  empresa;  e  Ivonete  Antunes

Ferreira,  Diretora Administrativa da Associação dos Municípios  da Microrregião do

Noroeste de Minas; e os Srs. Edmilson Casstani, professor do Instituto Federal do

Norte de Minas Gerais,  representando o Sr.  José Ricardo Martins da Silva, Reitor

desse Instituto; Elias Rodrigues de Oliveira Filho, Diretor-Geral do câmpus de Arinos

do Instituto Federal do Norte de Minas; Nelson Leite de Souza, Presidente da Câmara

Municipal de Arinos; 1º-Ten. PM Márcio Antônio Teixeira, Comandante do Pelotão de

Meio Ambiente de Unaí, representando o Cel. PM Armando Leonardo Linhares de
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Araújo  Ferreira  da  Silva,  Diretor  de  Meio  Ambiente  e  Trânsito  da  PMMG;  José

Aparecido  Gonçalves,  Diretor  Executivo  do  Centro  Mineiro  de  Referência  em

Resíduos; e Rômulo Francisco de Moura, Secretário de Obras de Buritis,  que são

convidados a tomar assento à mesa. O Presidente, autor do requerimento que deu

origem ao debate, tece suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos

convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla

discussão,  conforme  consta  das  notas  taquigráficas.  Cumprida  a  finalidade  da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros

da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra

os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de junho de 2013.

Paulo Lamac, Presidente.

ATA DA 26ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

10/6/2013

Às 14h19min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Durval Ângelo,

Rômulo Viegas, Rogério Correia e Célio Moreira, membros da supracitada Comissão.

Estão presentes, também, os Deputados Sargento Rodrigues e Celinho do Sinttrocel.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Durval Ângelo, declara aberta a

reunião,  dispensa a  leitura  da  ata  da  reunião  anterior,  considera-a  aprovada e  a

subscreve. A Presidência informa que a reunião se destina a ouvir o Sr. Geraldo do

Amaral Toledo Neto, Delegado de Polícia. Após, procede à leitura de ofício do Sr.

Jeferson  Botelho  Pereira,  Superintendente  de  Investigações  e  Polícia  Judiciária,

informando que aquele policial não está autorizado a comparecer a esta reunião, e de

sua nota de esclarecimento, protestando contra a arbitrariedade cometida pela Sra.

Lúcia de Fátima Magalhães Albuquerque Silva, Juíza de Direito da Vara Criminal de

Ouro Preto, que impediu a realização da audiência pública desta Comissão marcada

para hoje,  às  14h15min. A Presidência acusa o recebimento do Projeto de Lei  nº

3.608/2012, em turno único, e designa como seu relator o Deputado Rogério Correia.

A seguir,  interrompe  os  trabalhos  ordinários  da  reunião  para  ouvir  o  Sr.  Marcelo

Mattar  Diniz,  Coordenador  do  CAO-Criminal,  representando  o  Sr.  Carlos  André
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Mariani Bittencourt, Procurador-Geral de Justiça do Estado, que é convidado 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 ao convidado, para que faça sua exposição. 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 Durval Ângelo e Celinho do Sinttrocel em que solicitam

seja  realizada  audiência  pública  para  debater  a  democratização  da  comunicação

como garantia da liberdade de expressão e opinião, bem como a livre manifestação

da pluralidade de ideias; Durval Ângelo, Rogério Correia e Celinho do Sinttrocel (5)

em que solicitam seja encaminhada aos Deputados Estaduais e Federais por Minas

Gerais  a  Carta  de  Parlamentares  pela  Paz  na  Colômbia;  seja  encaminhado  aos

membros titulares e suplentes da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania

da Câmara dos  Deputados  pedido  de providências  para  envidarem esforços pela

defesa  dos  interesses  dos  trabalhadores,  ameaçados  pela  terceirização,

flexibilização, precarização e demais formas de supressão de direitos trabalhistas, por

meio de telegrama assinado por esta Comissão, informando sobre o posicionamento

desta  Comissão,  contrário  à  aprovação do Projeto  de  Lei  Federal  nº  4.330/2004;

sejam encaminhadas aos Deputados Federais e aos Senadores por Minas Gerais, à

Presidente  da  República,  ao  Ministro  do  Trabalho  e  Emprego,  ao  Ministro  da

Secretaria-Geral e à Ministra da Casa Civil  da Presidência da República as notas

taquigráficas  da  3ª  Reunião  Especial  desta  Comissão,  informando  sobre  o  seu

posicionamento contrário à aprovação do Projeto de Lei Federal nº 4.330/2004, com

pedido  de  providências  para  envidarem  esforços  em  defesa  dos  interesses  dos

trabalhadores,  ameaçados pela terceirização,  flexibilização,  precarização e demais

formas  de  supressão  de  direitos  trabalhistas;  sejam  encaminhadas  as  notas

taquigráficas  da  3ª  Reunião  Especial  desta  Comissão  às  autoridades  e  aos

representantes  de  órgãos  e  entidades  que  participaram  dessa  reunião;  sejam

encaminhadas à Diretoria da Organização Internacional do Trabalho -OIT -no Brasil
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as notas taquigráficas da 3ª Reunião Especial desta Comissão, informando sobre o

seu posicionamento contrário à aprovação do Projeto de Lei Federal nº 4.330/2004,

com pedido de providências para acompanhamento dos debates acerca do tema na

OIT;  Durval  Ângelo  em que solicita  sejam encaminhadas ao Corregedor-Geral  do

TJMG e à Presidência do Conselho Nacional de Justiça as notas taquigráficas desta

reunião, com pedido de providências para que seja apurada a conduta irregular da

Sra. Lúcia de Fátima Magalhães Albuquerque Silva, Juíza de Direito da Vara Criminal

de Ouro Preto, que agiu de ofício contra regular atividade constitucional da ALMG ao

proibir  o  comparecimento em audiência pública do Sr.  Geraldo do Amaral  Toledo,

Delegado de Polícia; Sargento Rodrigues em que solicita seja reiterada a convocação

do  Sr.  Geraldo  do  Amaral  Toledo  Neto,  Delegado  de  Polícia,  para  prestar

esclarecimentos sobre a prática das infrações criminais, civis e administrativas a ele

imputadas, e sejam convocados os Srs. Cylton Brandão da Matta, Chefe da Polícia

Civil de Minas Gerais, e Renato Patrício Teixeira, Corregedor-Geral da Polícia Civil do

Estado  de Minas  Gerais,  para  explicarem o  não comparecimento  do  Delegado  à

audiência pública da Comissão de Direitos Humanos do dia 10/6/2013, às 14h15min;

Rogério Correia e Celinho do Sinttrocel  em que solicitam seja realizada audiência

pública para colher dados e debater sobre as contratações feitas pela Minas Gerais

Administração e Serviços S.A., e por instituições privadas de saúde e consórcios em

geral,  que  estariam  incorrendo  em  irregularidades,  inclusive  violando  direitos

trabalhistas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de junho de 2013.

Durval Ângelo, Presidente - Rogério Correia - Rômulo Viegas.

ATA DA 19ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 11/6/2013

Às  14h5min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  Deputados  Lafayette  de

Andrada, Sebastião Costa, André Quintão (substituindo o Deputado Ulysses Gomes,

por  indicação  da  Liderança  do  Bloco  Minas  sem  Censura),  Duarte  Bechir

(substituindo  o  Deputado  Zé  Maia,  por  indicação  do  BTR)  e  Rômulo  Viegas
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(substituindo o Deputado Jayro Lessa, por indicação da Liderança do BTR), 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. Suspende-se a reunião. Às 17h1min são reabertos os trabalhos com a

presença dos Deputados Zé Maia, Adalclever Lopes, João Vítor Xavier, Romel Anízio

e Leonídio Bouças (substituindo o Deputado Ulysses Gomes, por indicação do Bloco

Minas sem Censura). Está presente também o Deputado Tiago Ulisses. 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  que foi  prorrogado o  prazo para o

recebimento  de  emendas  ao  Projeto  de  Lei  nº  4.086/20013  até  o  dia  27/6/2013.

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.  Os

Projetos de Lei nºs 3.316/2012 e 3.968/2013 são retirados da pauta, respectivamente,

por  determinação  do  Presidente  por  não  cumprir  pressupostos  regimentais  e

atendendo-se  a  requerimento  do  Deputado  Adalclever  Lopes  aprovado  pela

Comissão.  Após  discussão  e  votação,  são  aprovados,  cada  um  por  sua  vez,  os

pareceres  pela  ratificação,  em  turno  único,  do  regime  especial  de  tributação

encaminhado pela Mensagem nº 403/2013 (relator: Deputado Lafayette de Andrada)

e do Convênio de ICMS nº 2, celebrado no âmbito do Confaz, encaminhado pela

Mensagem  nº  451/2013  (relator:  Deputado  Romel  Anízio,  em  virtude  de

redistribuição),  que  concluem  pela  apresentação  de projetos  de  resolução:  e  são

aprovados,  cada  um por  sua vez,  os  pareceres  pela  aprovação,  no  2º  turno,  do

Projeto de Lei nº 3.587/2012 com a Emenda nº 1 (relator: Deputado Zé Maia); e pela

aprovação, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 3.122/2012 na forma do Substitutivos

nº  1,  da  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  (relator:  Deputado  Romel  Anízio);

4.037/2013  (relator:  João  Vítor  Xavier,  em  virtude  de  Redistribuição);  4.038/2013

(relator: Deputado Romel Anísio) e 4.039/2013 com a Emenda nº 1, da Comissão de

Constituição  de  Justiça  (relator:  Deputado  Adalclever  Lopes,  em  virtude  de

redistribuição); e pela rejeição do Projeto de Lei nº 2.378/2011. O Deputado Leonídio

Bouças  retira-se  da  reunião.  O  parecer  sobre  o  Projeto  de  Lei  Complementar  nº
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16/2011,  no  1º  turno,  deixa  de  ser  apreciado  em  virtude de solicitação de prazo

regimental  pelo  relator,  Deputado  Zé  Maia.  Registra-se  a  presença  do  Deputado

Lafayette de Andrada. Na fase de discussão do parecer do relator, Deputado Zé Maia,

que conclui pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.041/2013 na forma do

Substitutivo nº 1 ao vencido no 1º turno, o Presidente defere o pedido de vista do

Deputado  Adalclever  Lopes.  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, 12 de junho de 2013.

Zé Maia, Presidente - Adalclever Lopes - Jayro Lessa - Romel Anízio.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.754/2013

Comissão de Esporte, Lazer e Juventude

Relatório

De autoria do Deputado Bráulio Braz, o projeto de lei em análise altera a Lei nº

18.030,  de 12 de janeiro de 2009,  que dispõe sobre a distribuição da parcela da

receita do produto da arrecadação do ICMS pertencente aos Municípios.

Inicialmente, a proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça e à

Comissão de  Fiscalização  Financeira  e  Orçamentária.  Em  3/4/2013,  foi  aprovado

requerimento  do  Deputado  Tadeu  Martins  Leite,  que  solicitava  a  distribuição  do

projeto também à Comissão de Esporte, Lazer e Juventude, para emissão de parecer.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela constitucionalidade, juridicidade e

legalidade da proposição na forma originalmente apresentada.

Vem agora a esta Comissão para receber parecer em 1º turno, nos termos do art.

188 combinado com a alínea “b” do inciso XIX do art. 102 do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em análise altera o Anexo I da Lei nº 18.030, de 12/1/2009, que

estabelece  critérios  para  a  distribuição  de  parcela  do  Imposto  sobre  Operações

Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte

Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS - devida aos Municípios, de
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forma a alterar o percentual de distribuição de recursos atribuído ao critério “Esporte”,

com o objetivo de estimular o desenvolvimento do esporte no interior do Estado.

De  acordo  com  o  art.  150,  II,  da  Constituição  Estadual,  25%  do  produto  da

arrecadação do ICMS devem ser repassados aos Municípios. Desse montante, pelo

menos 75% devem ser repassados na proporção do valor adicionado nas operações

relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços, realizadas em

seus territórios -  VAF. Os demais critérios de repasse, quando houver,  devem ser

estabelecidos em lei.

Até  1995,  mais  de  90%  dos  recursos  da  cota-parte  do  ICMS  destinados  aos

Municípios eram distribuídos com base no VAF. Com a edição da Lei nº 12.040, de

28/12/1995, foram estabelecidos mais doze critérios de repasse além do VAF. Essa

norma foi revogada pela Lei nº 13.803, de 27/12/2000, que manteve inalterados os

critérios estabelecidos pela predecessora.  Nova alteração nos critérios de repasse

viria a ocorrer com a edição da Lei nº 18.030, de 2009, fruto de estudos e debates do

fórum técnico  “ICMS Solidário”,  realizado  em 2007  por  esta  Casa Legislativa.  Ao

contrário  das  normas  que  a  antecederam,  a  Lei  nº  18.030,  de  2009,  estabelece

dezoito critérios para a distribuição da cota-parte do ICMS aos Municípios. Apesar de

os critérios de repasse da cota-parte municipal do ICMS terem sido objeto de três

normas legais, estas são genericamente conhecidas como Lei Robin Hood.

Sob o argumento de que o Brasil será sede dos dois maiores eventos esportivos do

mundo  -  a  Copa  do  Mundo  e  as  Olimpíadas  -,  e  que  estes  contribuirão  para

impulsionar  as  políticas  públicas  desportivas,  o  autor  propõe  a  alteração  do

percentual de recursos destinado ao critério “Esporte” dos atuais 0,1% para 1%, e a

consequente redução dos percentuais dos seguintes critérios: “Área Geográfica” - de

1% para 0,8% -, “População” - de 2,7% para 2,5% - e “Cota Mínima” - de 5,5% para

5%.  Ainda  conforme  o  autor,  o  aumento  do  número  de  Municípios  habilitados  a

receber recursos por meio desse critério credencia o aumento de seu percentual.

Durante a análise da Comissão de Constituição e Justiça, não foram apresentados

óbices de ordem constitucional e legal que impedissem a tramitação do projeto em

análise.  A fim  de subsidiar  a  análise  da  proposição,  esta  Comissão realizou,  em

28/5/2013,  audiência  pública  destinada  a  debater  a  majoração  do  percentual  do
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critério  “Esporte”,  que contou,  entre  outros,  com  representantes  da  Secretaria  de

Estado de Fazenda - SEF - e da Secretaria de Estado de Esportes e Juventude -

Seej. Ambos foram favoráveis à majoração do critério em questão.

Além disso, como a distribuição da cota-parte do ICMS instituída pela Lei nº 18.030,

de 2009, tem por objetivos desconcentrar renda, transferir recursos para regiões mais

pobres e incentivar a aplicação de recursos municipais em determinadas políticas

sociais, julga-se pertinente a atribuição de maior peso a critérios socioeconômicos -

como  o  critério  “Esporte”  -  em  detrimento  dos  critérios  que  não  incentivam

diretamente a execução de políticas públicas e que, por isso, têm menor potencial

para  contribuir  para  o  alcance  dos objetivos  citados,  sendo exemplos  os  critérios

“Cota Mínima”, “Área Geográfica” e “População”.

Desse  modo,  esta  Comissão  manifesta-se  favoravelmente  à  aprovação  da

proposição em tela.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.754/2013 na

forma original.

Sala das Comissões, 11 de junho de 2013.

Marques Abreu, Presidente - Tenente Lúcio, relator - Cabo Júlio.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.353/2011

Comissão de Segurança Pública

Relatório

De autoria do Deputado Durval Ângelo, o Projeto de Lei nº 1.353/2011 dispõe sobre

a proteção, o auxílio e a assistência aos policiais e bombeiros militares, policiais civis

e Agentes Penitenciários do Estado.

Aprovado no 1º turno na forma do Substitutivo nº 1, retorna agora o projeto a esta

Comissão  para  receber  parecer  para  o  2º  turno,  nos  termos  do  art.  102,  XV,

combinado com o art. 189, do Regimento Interno.

Segue, anexa, a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação

A proposição em análise dispõe sobre a proteção, o auxílio  e a assistência aos

policiais e bombeiros militares, policiais civis e Agentes Penitenciários do Estado. O
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projeto  suscitou  ampla  discussão  no  1º  turno,  tanto  nas  comissões  pelas  quais

passou  quanto  no  Plenário.  Na  ocasião,  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça

apresentou emenda à proposição, buscando aperfeiçoá-la. Outrossim, esta Comissão

de  Segurança  Pública  apresentou  o  Substitutivo  nº  1  e  opinou  pela  rejeição  da

emenda proposta pela Comissão de Constituição de Justiça. Como bem ressaltou o

parecer  desta  Comissão,  o  Substitutivo  nº  1,  além  de  agregar  as  ponderações

constantes do parecer da Comissão de Constituição e Justiça, incorpora inovações

pertinentes,  como  a  inclusão  dos  Agentes  Socioeducativos  entre  as  classes  de

servidores abrangidas pelo projeto. Por fim, o Plenário aprovou a proposição no 1º

turno na forma do Substitutivo nº 1, apresentado por esta Comissão.

Analisando-se a proposta, vislumbra-se que é patente a relevância da matéria. Mais

que garantidora de direitos para as categorias que serão beneficiadas, a proposição é

importante também para  a  política  de  segurança pública,  já  que a  qualidade dos

serviços prestados por esses profissionais é influenciada pelos efeitos psicológicos

negativos  que podem advir  dos  riscos  inerentes  às  suas  funções.  A proteção  ao

servidor ameaçado,  ao mitigar  esses efeitos psicológicos,  torna-se assim requisito

essencial das políticas de segurança pública. Trata-se de implementar medidas que

tendem a aperfeiçoar e preservar o funcionamento do serviço de segurança pública.

Tendo em vista que a sociedade como um todo se beneficiará da proteção que será

destinada  aos  Agentes  de  Segurança  Pública  ameaçados,  entendemos  que é  de

suma importância a aprovação da proposição em análise por este parlamento.

Conclusão

Com base no exposto, opinamos pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº

1.353/2011 na forma do vencido no 1º turno.

Sala das Comissões, 11 de junho de 2013.

João  Leite,  Presidente  -  Sargento  Rodrigues,  relator  -  Lafayette  de  Andrada  -

Leonardo Moreira.

PROJETO DE LEI Nº 1.353/2011

(Redação do Vencido)

Dispõe sobre a proteção, o auxílio e a assistência aos policiais militares, policiais

civis,  bombeiros  militares,  Agentes  de  Segurança  Penitenciários  e  Agentes  de
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Segurança Socioeducativos do Estado nos casos que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O Estado oferecerá proteção, auxílio e assistência aos policiais militares,

policiais civis, bombeiros militares, Agentes de Segurança Penitenciários e Agentes

de Segurança Socioeducativos cuja integridade física esteja ameaçada em razão da

natureza de suas atividades ou do local onde residem.

§ 1º - O disposto no “caput” aplica-se aos casos em que o servidor:

I -seja vítima de ameaça comprovada em procedimento administrativo ou judicial;

II  -  seja vítima de ameaça em razão de ter  sido arrolado como testemunha em

procedimento policial ou judicial em que não figure como autor, coautor ou partícipe.

§ 2º - O disposto no “caput” estende-se aos familiares que, em razão da natureza

das  atividades  exercidas  pelo  servidor  ou  do  local  onde  residam,  estejam com a

integridade física ameaçada.

Art. 2º - A proteção, o auxílio e a assistência de que trata esta lei terão os seguintes

objetivos:

I -recuperar e manter a capacidade produtiva do servidor a que se refere o “caput”

do art. 1º;

II  -  assegurar  a  adoção  de  medidas  que  visem  a  reparar  os  danos  físicos  e

materiais sofridos pela vítima;

III - elaborar e executar plano de auxílio e de manutenção econômica nos casos de

transferência temporária de residência.

Art. 3º - Para os fins do disposto nesta lei, o poder público assegurará ao servidor a

que se refere o “caput”  do art.  1º,  no âmbito de ações e programas previstos  no

planejamento governamental e na legislação orçamentária, as seguintes medidas:

I - transferência de residência com locação de imóvel por um período de até dois

anos, podendo ser prorrogado até cessarem os motivos da inclusão no programa;

II - escolta e segurança nos deslocamentos da residência, inclusive para fins de

trabalho ou para a prestação de depoimentos;

III - segurança na residência, incluindo o controle de telecomunicações;

IV - preservação da identidade, da imagem e dos dados pessoais;

V - ajuda financeira mensal para prover às despesas necessárias à subsistência
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individual  ou  familiar,  no  caso  de  a  pessoa  protegida  ser  familiar  e  estar

impossibilitada de desenvolver trabalho regular;

VI - suspensão temporária das atividades funcionais, sem prejuízo dos respectivos

vencimentos ou vantagens;

VII - apoio e assistência social, médica e psicológica;

VIII - sigilo em relação aos atos praticados em virtude da proteção concedida;

IX -  apoio para o cumprimento de obrigações civis e administrativas que exijam

comparecimento pessoal.

Art. 4º - A execução desta lei será objeto de controle pela sociedade.

§ 1º - O controle a que se refere o “caput” compreende o acesso às informações

relativas  à aplicação desta lei,  bem como deliberações aprovadas em assembleia

composta por:

I - representantes das associações de classe representativas dos servidores a que

se refere o “caput” do art. 1º que comprovem contar pelo menos mil filiados;

II - um representante da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa

do Estado de Minas Gerais -ALMG;

III - um representante da Comissão de Segurança Pública da ALMG;

IV - um representante da Ouvidoria de Polícia do Estado;

V - um representante do Ministério Público Estadual;

VI - um representante da Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil de Minas

Gerais -OAB-MG;

VII - um representante do Sindicato dos Psicólogos do Estado de Minas Gerais;

VIII - um representante do Sindicato dos Assistentes Sociais do Estado de Minas

Gerais.

§ 2º - A assembleia referida no § 1º deliberará sobre as medidas previstas no art. 5º.

§  3º  -  A deliberação  ocorrerá  por  maioria  simples,  observado  quórum  mínimo

regimental para abertura.

§ 4º - As regras necessárias ao funcionamento da assembleia mencionada no § 1º

serão definidas por seus componentes e consolidadas em regimento interno.

Art. 5º - Na implementação do disposto nesta lei, compete ao poder público, ouvida

a sociedade e observadas as deliberações tomadas nos termos do art. 4º:
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I - decidir sobre os pedidos de proteção, auxílio e assistência;

II - especificar os tipos de proteção, auxílio ou assistência pertinentes a cada caso;

III - determinar a exclusão daqueles que não se tenham adaptado à proteção, ao

auxílio ou à assistência, ou que tenham manifestado conduta incompatível com as

medidas deferidas;

IV - coordenar e uniformizar as ações de proteção, auxílio e assistência;

V  -  celebrar  convênio  com  entidade  pública  ou  privada  para  a  execução  das

medidas de proteção, auxílio e assistência;

VI - coordenar rede de proteção social entre entidades civis, militares e religiosas;

VII - divulgar os objetivos desta lei entre os servidores públicos e militares;

VIII - assegurar o sigilo das providências e das informações referentes aos casos

examinados;

IX - definir plano para adoção dos mecanismos de proteção às vítimas de ameaça,

nos casos de transferência de residência.

Art. 6º - A inclusão, nas leis de planejamento e orçamento, de programas e ações

relacionados  ao  cumprimento  desta  lei  levará  em  consideração  os  objetivos

estipulados  no  art.  2º,  as  medidas  previstas  nos  arts.  3º  e  5º  e  as  deliberações

tomadas pela assembleia referida no art. 4º.

Art.  7º  -  O  poder  público  apurará,  com  prioridade,  as  ameaças  sofridas  pelos

servidores  a  que se  refere  o  “caput”  do art.  1º  e  adotará  as  medidas judiciais  e

administrativas cabíveis.

Art.  8º  -  Os servidores a  que se refere o “caput”  do art.  1º  terão prioridade na

aquisição de moradia  fora  da  área de risco,  no  âmbito  de  programa estadual  de

construção de unidades habitacionais, caso a situação de risco se prolongue por mais

de quatro anos.

Art. 9º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

PARECER PARA O 2º 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
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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.

Aprovado em 1º turno com a Emenda nº 1,  apresentada por  esta  Comissão,  a

matéria retorna 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 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

com a 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

Tesouro Nacional, que compreendem 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

Carta Maior; e de 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.
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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:existência  de  prévia  e

expressa autorização para a contratação, no texto da lei orçamentária, em créditos

adicionais ou lei  específica; inclusão, no orçamento ou em créditos adicionais, dos

recursos provenientes da operação, exceto no caso de operações por antecipação de

receita;  observância  dos  limites  e  condições  fixados  pelo  Senado  Federal;

autorização específica do Senado Federal, quando se tratar de operação de crédito

externo; 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
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suas Resoluções nos 40 e 43, de 2001. A Resolução nº 43, de 2001, estabelece em

seu art. 9º 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°

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.

Conforme  o  Relatório  de  Gestão  Fiscal  referente  ao  3º  quadrimestre  de  2012,

elaborado pela Secretaria de Estado da 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.

Por meio da Mensagem nº 465/2013, do Governador do Estado, foi encaminhada

emenda visando alterar a ementa e o parágrafo primeiro deste projeto, acrescentando

o  Banco  do  Brasil  S.A.,  a  Caixa  Econômica  Federal  e  o  Banco  Nacional  de

Desenvolvimento  Econômico  Social  -   BNDES  -   como  possíveis  agentes
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financiadores de atividades e projetos de investimentos previstos.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.041/2013, no 2°

turno, na forma do Substitutivo nº 1 ao vencido no 1º turno a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com os Bancos Citibank

S.A., Deutsche Bank S.A, Banco do Brasil S.A., Caixa Econômica Federal e com o

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social -  BNDES -  para os fins

que menciona e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito com os

Bancos Citibank S.A., Deutsche Bank S.A, Banco do Brasil S.A., Caixa Econômica

Federal e com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social -  BNDES -

, no valor total de até R$1.150.000.000,00 (um bilhão, cento e cinquenta milhões de

reais) ou o equivalente em moeda estrangeira, a serem aplicados na execução do

Programa Minas Investe.

Parágrafo único. Os recursos provenientes da operação de crédito a que se refere o

caput serão aplicados em atividades e projetos do Estado, especialmente em ações

estabelecidas no Plano Plurianual de Ação Governamental -  PPAG 2012-2015 -  e

suas revisões, relacionadas com a melhoria da infraestrutura estadual.

Art. 2º - A operação de crédito será garantida pela República Federativa do Brasil.

§ 1º - Para obter a garantia da União com vistas à contratação de operação de

crédito  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

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 à Constituição nº
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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.

Sala das Comissões, 13 de junho de 2013.

Zé Maia, Presidente e relator - Tiago Ulisses - Duarte Bechir - Rômulo Viegas.

PROJETO DE LEI Nº 4.041/2013

(Redação do Vencido)

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.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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 nas ações estabelecidas  no Plano Plurianual de Ação Governamental -

PPAG 2012-2015 -  e suas revisões, relacionadas com a melhoria da infraestrutura

estadual.

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 à Constituição 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.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 4.076/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Resolução n° 4.076/2013, de autoria da Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária, que ratifica regime especial de tributação concedido aos

estabelecimentos que promovam transferências  interestaduais de minério de ferro,

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 Nº 4.076/2013

Ratifica  a  concessão  de  regime  especial  de  tributação  ao  estabelecimento  que

promova transferência interestadual de minério de ferro, 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

estabelecimento  que  promova  transferência  interestadual  de  minério  de  ferro,

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 exposições de motivos encaminhadas
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por meio da Mensagem n° 402/2013.

Art. 2° -  Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 12 de junho de 2013.

Doutor Wilson Batista, Presidente - Tadeu Martins Leite, relator - Antonio Lerin.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 4.078/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Resolução n° 4.078/2013, de autoria da Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária, que ratifica regime especial de tributação concedido ao

setor fabricante de artigos de PVC, 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 Nº 4.078/2013

Ratifica a concessão de regime especial de tributação ao setor fabricante de artigos

de PVC, 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 artigos de PVC 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° 400/2013.

Art. 2° -  Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 12 de junho de 2013.

Doutor Wilson Batista, Presidente - Tadeu Martins Leite, relator - Antonio Lerin.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 4.079/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Resolução n° 4.079/2013, de autoria da Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária, que ratifica regime especial de tributação concedido ao
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setor de indústrias de adubos e fertilizantes, 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 4.079/2013

Ratifica a concessão de regime especial de tributação ao setor de indústrias de

adubos e fertilizantes, 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 indústrias de adubos e fertilizantes, 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° 399/2013.

Art. 2° -  Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 12 de junho de 2013.

Doutor Wilson Batista, Presidente - Tadeu Martins Leite, relator - Antonio Lerin.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 15 DE JUNHO DE 2013

RESOLUÇÕES

RESOLUÇÃO Nº 5.409, DE 14 DE JUNHO DE 2013

Ratifica  a  concessão  de  regime  especial  de  tributação  ao  estabelecimento  que

promova transferência interestadual de minério de ferro, 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

estabelecimento  que  promova  transferência  interestadual  de  minério  de  ferro,

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 exposições de motivos encaminhadas

por meio da Mensagem n° 402/2013.

Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 14 de junho de 2013; 225º da

Inconfidência Mineira e 192º da Independência do Brasil.

Dinis  Pinheiro,  Presidente  -  Dilzon  Melo,  1º-Secretário  -  Neider  Moreira,  2º-

Secretário.

RESOLUÇÃO Nº 5.410, DE 14 DE JUNHO DE 2013

Ratifica a concessão de regime especial de tributação ao setor fabricante de artigos

de PVC, 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 artigos de PVC 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° 400/2013.

Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 14 de junho de 2013; 225º da

Inconfidência Mineira e 192º da Independência do Brasil.
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Dinis  Pinheiro,  Presidente  -  Dilzon  Melo,  1º-Secretário  -  Neider  Moreira,  2º-

Secretário.

RESOLUÇÃO Nº 5.411, DE 14 DE JUNHO DE 2013

Ratifica a concessão de regime especial de tributação ao setor de indústrias de

adubos e fertilizantes, 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 indústrias de adubos e fertilizantes, 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° 399/2013.

Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 14 de junho de 2013; 225º da

Inconfidência Mineira e 192º da Independência do Brasil.

Dinis  Pinheiro,  Presidente  -  Dilzon  Melo,  1º-Secretário  -  Neider  Moreira,  2º-

Secretário.

ATAS

ATA DA 39ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 13/6/2013

Presidência dos Deputados Hely Tarqüínio e Paulo Lamac

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

Correspondência: Ofícios e cartões - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de

Proposições: Projetos de Lei nºs 4.202 a 4.212/2013 - Requerimentos nºs 4.977 a

4.988/2013 - Interrupção e reabertura dos trabalhos ordinários - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Dinis  Pinheiro  -  Hely Tarqüínio  -  Adelmo Carneiro Leão -  Ana Maria Resende -

André Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro -

Arlen Santiago -  Bosco -  Cabo Júlio -  Carlos Henrique - Carlos Mosconi -  Carlos
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Pimenta  -  Duarte  Bechir  -  Fabiano Tolentino  -  Fábio  Cherem -  Glaycon Franco -

Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Ivair Nogueira - João Leite - Leonardo Moreira -

Liza Prado -  Maria Tereza Lara -  Mário Henrique Caixa - Paulo Lamac -  Rogério

Correia - Rômulo Viegas - Sebastião Costa - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda - Zé

Maia.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Hely  Tarqüínio)  -  Às  14h14min,  a  lista  de

comparecimento  registra  a  existência  de  número  regimental.  Declaro  aberta  a

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

trabalhos.  Com  a  palavra,  o  Sr.  2º-Secretário,  para  proceder  à  leitura  da  ata  da

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- O Deputado Carlos Mosconi, 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:

OFÍCIOS

Do Sr. Adelino Barboza da Rocha, Presidente da Câmara Municipal de Várzea da

Palma, solicitando a intercessão desta Casa perante o Tribunal de Justiça com vistas

à  designação  de  um  juiz  de  direito  para  essa  Comarca.  (-  À  Comissão  de

Administração Pública.)

Da Sra. Ana Cláudia Lopes, Promotora de Justiça da Comarca de Teófilo Otôni,

prestando informações relativas ao Requerimento n° 2.237/2011 , da Comissão de

Assuntos Municipais.

Da Sra.  Ana Luiza  Müller,  Diretora  do  Departamento  de  Apoio  à  Aquisição e  à

Comercialização da Produção Familiar (substituta), do Ministério do Desenvolvimento

Social e Combate à Fome, informando a formalização de termo aditivo ao Convênio

nº 11/2009.  (-  À Comissão de Fiscalização Financeira,  para os fins do art.  74 da

Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)
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Dos Srs. Antonio A. Mello Cançado Neto e Enrique Fonseca Reis, advogados da

Pacific  Motors  Comércio  de  Veículos  Ltda.,  prestando  informações  relativas  ao

requerimento  da  Deputada  Liza  Prado  encaminhado  por  meio  do  Ofício  nº

925/2013/SGM.

Do  Sr.  Bruno  Mól  Crivellari,  Presidente  da  Câmara  Municipal  de  Mariana,

encaminhando  representação  aprovada  pelo  Plenário  dessa  Câmara  em  que  se

solicita a intercessão desta Casa com vistas a resolver a situação de inadimplência

de empresa subcontratada pela Samarco S.A. que tem prejudicado o comércio desse

Município. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Do  Sr.  Bruno  Selmi  Dei  Falci,  Presidente  da  CDL-BH,  prestando  informações

relativas  ao  Projeto  de  Lei  nº  3.872/2013,  em atenção  a  pedido  de diligência  da

Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 3.872/2013.)

Do Sr.  Carlúcio Mendes Leite,  Presidente da Amams, encaminhando documento

assinado por Prefeitos Municipais e outras autoridades da microrregião do Vale do

São Francisco em que se solicita o apoio desta Casa com vistas ao fortalecimento e à

continuidade do projeto Cidadania Ribeirinha. (- À Mesa da Assembleia.)

Do  Cel.  BM  Sílvio  Antônio  de  Oliveira  Melo,  Comandante-Geral  do  Corpo  de

Bombeiros Militar de Minas Gerais, prestando informações relativas ao Requerimento

n°  1.817/2011,  da  Comissão  de Meio  Ambiente.  (-  Anexe-se  ao Requerimento  n°

1.817/2011.)

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

Física  da  6ª  Região  -   Minas  Gerais,  indicando  a  Sra.  Anísia  Sudário  Daniel,

Conselheira desse entidade, para representá-lo na audiência pública da Comissão de

Esporte em 28/5/2013. (- À Comissão de Esporte.)

Do Sr. Claudio Cava, Chefe da Assessoria Parlamentar do Ministério da Agricultura,

Pecuária  e  Abastecimento,  comunicando  o  cancelamento  da  viagem  do  Ministro

dessa Pasta ao Município de Juiz de Fora.

Do Sr. Dr. Boni, Presidente do Diretório do Partido Social Cristão em Minas Gerais,

comunicando a desfiliação do Deputado Estadual Antônio Carlos Arantes do referido

partido.

Do  Sr.  Edson  Lima  Campos,  da  Gerência  de  Relacionamento  com  Cientes
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Especiais  do  Poder  Público  da  Distribuição,  da  Cemig,  prestando  informações

relativas ao Requerimento n° 4.667/2013, da Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Élcio Souto de Paula, Presidente da Câmara Municipal de Conceição das

Alagoas,  encaminhando  exemplar  do  informativo  “Câmara  em  Ação”,  editado  por

essa Câmara. (- À Comissão de Saúde.)

Da  Sra.  Elisa  Smaneoto,  Diretora  de  Gestão  Interna  do  Gabinete  Pessoal  da

Presidenta da República (2), prestando informações relativas aos Requerimentos n°s

4.538 e 4.774/2013, respectivamente do Deputado Luiz Henrique e da Comissão de

Defesa do Consumidor.

Do  Sr.  Fernando  Becker  Lamounier,  Presidente  da  Câmara  Municipal  de  Bom

Despacho, encaminhando, em atenção a requerimento do Vereador Carlos Roberto

Gontijo aprovado por unanimidade por essa Casa Legislativa, pedido para que esta

Casa  interceda  junto  aos  órgãos  competentes  com  vistas  à  continuação  da

duplicação da BR-262 entre Nova Serrana e Uberaba. (- À Comissão de Transporte.)

Do FNDE (4.843) 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. Francisco Romário Wojcicki, Secretário Executivo Adjunto do Ministério de

Minas e Energia, prestando informações relativas ao Requerimento n° 4.135/2012, da

Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr.  Gilvan Fernandes Macêdo, Chefe de Gabinete do Diretor-Geral do DNIT,

prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n°  4.466/2013,  do  Deputado

Anselmo José Domingos.

Do  Sr.  Helber  Leite  Lopes,  Assessor  Parlamentar  do  Deputado  Federal  Aelton

Freitas,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n°  4.538/2013,  do

Deputado Luiz Henrique.

Do Sr.  Herberth Teixeira de Resende,  Prefeito  Municipal  de Ibituruna,  prestando

informações  relativas  ao  Projeto  de  Lei  nº  4.010/2013,  em  atenção  a  pedido  de

diligência da Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 4.010/2013.)

Do  Sr.  Isaias  Silvestre,  Deputado  Federal,  prestando  informações  relativas  ao
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requerimento  do  Deputado  Luiz  Henrique  encaminhado  por  meio  do  Ofício  nº

992/2013/SGM.

Do  Sr.  Jeferson  Botelho  Pereira,  Superintendente  de  Investigações  e  Polícia

Judiciária da Polícia Civil, comunicando, em atenção à solicitação do comparecimento

do Sr. Geraldo do Amaral Toledo Neto, Delegado de Polícia, em audiência pública

nesta Casa, que o referido servidor não está autorizado a comparecer no evento, em

face de manifestação da Juíza de Direito da Comarca de Ouro Preto. (- À Comissão

de Direitos Humanos.)

Do Sr. Jefferson dos Santos, Presidente da Associação dos Estudantes do Médio

Piracicaba,  manifestando  apoio  à  campanha  Assine  +  Saúde.  (-  À  Comissão  de

Saúde.)

Do  Sr.  Joaquim  Francisco  V.  de  Carvalho,  Secretário  Legislativo  da  Câmara

Municipal  de  Araçuaí,  encaminhando cópia  de indicação dos Vereadores Carlindo

Dourado Souza e Itamar Alves de Matos, aprovada por essa Casa, em que solicitam

o desarquivamento do processo de emancipação do Distrito de Engenheiro Schnoor e

o  empenho desta  Casa em favor  de  sua aprovação.  (-  À  Comissão de Assuntos

Municipais.)

Do  Sr.  Joaquim  Herculano  Rodrigues,  Presidente  do  Tribunal  de  Justiça  (2),

prestando informações  relativas  aos  Requerimentos  n°s  4.519/2013,  do  Deputado

Anselmo José Domingos, e 4.644/2013, da Comissão de Combate ao Crack.

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

informações  relativas  ao  Projeto  de  Lei  nº  1.135/2011,  em  atenção  a  pedido  de

diligência da Comissão de Fiscalização Financeira. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº

1.135/2011.)

Da Sra. Jomara Alves da Silva, Presidente do Ipsemg, justificando sua ausência em

audiência  pública  da  Comissão de Saúde em 22/5/2013 e prestando informações

sobre matéria constante na pauta dessa reunião. (- À Comissão de Saúde.)

Do Sr.  José Hilton Santos  Almeida,  Presidente  da  Fundação Cultural  Palmares,

prestando informações relativas ao Requerimento n° 4.302/2013,  da Comissão de

Participação Popular.

Do Sr. José Narciso e outros, solicitando o apoio desta Casa para realização de
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obras no Município de Montes Claros. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Do Sr.  José  Pedro  de  Amengol  Filho,  Diretor  Regional  dos  Correios  em  Minas

Gerais,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n°  4.679/2013,  da

Comissão de Transporte.

Do  Sr.  José  Raimundo,  Presidente  da  Câmara  Municipal  de  Pouso  Alto,

encaminhando a Moção de Apoio nº 3/2013, em favor da aprovação da Proposta de

Emenda à Constituição Federal nº 33/2011. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Do Sr. Júlio Delgado, Deputado Federal, fazendo considerações concernentes ao

assunto objeto do Requerimento nº 4.538/2013, do Deputado Luiz Henrique.

Da Sra. Kátia Luciene de Azevedo Saraiva e outras, relatando problemas que têm

ocorrido na Comarca de Várzea da Palma e solicitando a nomeação de mais um Juiz

para atuar nessa Comarca. (- À Comissão de Administração Pública.)

Do  Sr.  Leonardo  Valério  França  Pinheiro,  Presidente  da  Câmara  Municipal  de

Manga, solicitando sejam liberados servidores desta Casa, para que possam proferir

palestra no seminário "Encontros com a Política", a ser realizado por essa Câmara

Municipal.

Do Sr. Leonardo Valério França Pinheiro, Presidente a Associação de Câmaras e

Vereadores  da  Área  Mineira  da  Sudene,  solicitando  o  apoio  da  Casa  para  a

montagem de oficinas  de  trabalho  de consultoria,  com  o  objetivo  de  atualizar  os

regimentos  internos  das  câmaras  municipais  e  as  leis  orgânicas  municipais  de

Municípios participantes da referida Associação.

Do Sr. Luiz Henrique de Vasconcelos Quaglietta Correa, Defensor Público Federal-

Chefe, prestando informações relativas ao Requerimento nº 4.749/2013, da Comissão

de Direitos Humanos.

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

Educação,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  nº  3.953/2012,  da

Comissão de Participação Popular.

Da Sra. Maria Coeli Simões Pires, Secretária de Casa Civil, prestando informações

relativas ao Requerimento nº 4.664/2013, da Comissão da Pessoa com Deficiência.

Do Sr. Marx Fernandes dos Santos, Gerente Regional da CEF (2), dando ciência do

crédito  de  recursos  financeiros  referentes  a  contratos  celebrados  entre  essa
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instituição  e  o  Estado,  por  meio  da  Secretaria  do  Esporte.  (-  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. Osmar Bernardes da Silva Junior, Gerente de Controle das Obrigações de

Qualidade  da  Anatel,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  nº

4.547/2013, do Deputado Cabo Júlio.

Do Sr. Paulo Cesar Vicente de Lima, Coordenador de Inclusão e Mobilização Social

da Procuradoria-Geral de Justiça, convidando para a audiência pública com o tema

"Veredas: oásis do sertão, até quando?", a realizar-se em 19/6/2013, nesta Capital.

Do  Sr.  Ricardo  Rodrigues  Fragoso,  Diretor-Geral  da  ABNT,  comunicando  sua

impossibilidade  de  participar  de  visita  à  ArcelorMittal  Brasil,  em  29/5/2013,  no

Município de João Monlevade. (- À Comissão de Meio Ambiente.)

Do  Sr.  Roberto  Ricardo  Vizentin,  Presidente  do  Instituto  Chico  Mendes  de

Conservação da Biodiversidade, prestando informações relativas ao Requerimento n°

4.563/2013, da Comissão de Direitos Humanos.

Do  Sr.  Rodyson  Kristnamurti,  Presidente  da  Câmara  Municipal  de  Divinópolis,

encaminhando,  para  conhecimento,  cópia  do  Relatório  Final  nº  CM-014/2013,  da

Comissão  de  Justiça,  Legislação  e  Redação.  (-  À  Comissão  de  Administração

Pública.)

Do  Sr.  Ronaldo  Scucato,  Presidente  do  Sistema Ocemg,  agradecendo  voto  de

congratulações formulado por esta Casa em atenção a requerimento da Comissão de

Política Agropecuária por sua reeleição para o cargo de Presidente da Ocemg.

Do Sr. Sebastião Custódio Couto Júnior, Presidente da Câmara Municipal de Frutal,

solicitando urgência  na  tramitação do Projeto de Lei  nº  276/2011.  (-  Anexe-se ao

Projeto de Lei nº 276/2011.)

CARTÕES

Do Sr. Antonio Carlos de Barros Martins, Presidente da Fhemig, encaminhando o

Relatório de Gestão da Fhemigo, contendo os resultados da instituição no ano de

2012. (- À Comissão de Saúde.)

Do  Sr.  Renan  Calheiros,  Senador  da  República,  acusando  recebimento  de

manifestação de repúdio à Proposta de Emenda à Constituição Federal nº 37/2011,
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formulada  por  este  Legislativo  em  atenção  ao  Requerimento  nº  4.565/2013,  da

Comissão de Direitos Humanos.

Da  Sra.  Sueli  Maria  Baliza  Dias,  Secretária  de  Educação  de  Belo  Horizonte,

agradecendo convite para visita à área hospitalar desta Capital, em 20/5/2013. (- À

Comissão de Segurança Pública.)

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 4.202/2013

Dispõe sobre a obrigatoriedades de publicação de relação contendo nomes dos

condutores de veículos automotores inabilitados por dirigir  sob efeito de álcool ou

outras substâncias psicoativas e dá outras providências .

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Minas Gerais - Detran-

MG - publicará mensalmente, no diário oficial do Estado - “Minas Gerais” - , relação

contendo o nome dos condutores de veículos automotores inabilitados, punidos com

a suspensão ou proibição de obter  a  permissão ou habilitação  por  dirigir  veículo

automotor sob influência do álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que

determine dependência, conforme regulamentação do Conselho Nacional de Trânsito

- Contran.

Parágrafo único -  A relação dos condutores infratores a que se refere o “caput”

deste  artigo  deverá  conter  o  nome completo  do  infrator,  o  respectivo  número  do

registro da carteira de habilitação e a fundamentação da punição administrativa.

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

Sala das Reuniões, 13 de junho de 2013.

Adelmo Carneiro Leão

Justificação: Acidentes automobilísticos causados por motoristas embriagados são

ocorrências  cotidianas nas ruas e estradas de Minas Gerais,  conforme se verifica

quase que diariamente na imprensa. As consequências desses acidentes são graves
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tanto  para  as  vítimas,  que muitas  vezes  morrem ou carregam sequelas  físicas e

psicológicas  para  o  resto  da  vida,  quanto  para  as  famílias,  que  sofrem  lesão

irreparável ao perder um ente querido.

Em  virtude  de  maus  condutores  que desrespeitam  a  lei  e  não  sofrem  punição

compatível  com  a  gravidade  do  mal  que  causam,  a  sociedade  também  se  vê

desrespeitada e prejudicada. Em todas as ocasiões, a embriaguez ao volante deve

ser severamente combatida, por meio de fiscalização rigorosa e punição efetiva, caso

contrário, a situação, já caótica, poderá se agravar.

Assim sendo, mostra-se conveniente a criação de uma espécie de “ficha suja” do

motorista. Dessa maneira, a autoridade competente deverá publicar, no diário oficial -

“Minas Gerais” -, relação com o nome dos condutores flagrados pela polícia dirigindo

sob influência de álcool ou qualquer substância psicoativa.

A divulgação do nome dos condutores flagrados dirigindo embriagados busca dar

publicidade  aos  motoristas  que  atuam  em  desconformidade  com  a  lei.  Assim,

qualquer pessoa poderá verificar se um determinado condutor já dirigiu embriagado

em simples consulta à lista referida.

Precisamos reduzir o índice de crimes violentos de trânsito. Nos últimos dois anos,

foram mais de 32 mil  vítimas, com cerca de 5 mil  mortos. É uma realidade muito

séria, e o Estado não deve ficar omisso.

Diante  do  exposto,  considerando  a  relevância  e  o  interesse  público  de  que  a

matéria se reveste, solicitamos sua aprovação.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pela Deputada Ana Maria

Resende. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 4.181/2013 nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.203/2013

Declara de utilidade pública o Grêmio Recreativo Escola de Samba Estrela do Vale,

com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica decretado de utilidade pública o Grêmio Recreativo Escola de Samba

Estrela do Vale, com sede no Município de Belo Horizonte.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de publicação.
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Sala das Reuniões, 13 de junho de 2013.

Rômulo Viegas

Justificação:  O  Grêmio  Recreativo  Escola  de  Samba  Estrela  do  Vale  é  uma

associação sem fins  lucrativos,  que desenvolve  um trabalho  de caráter  cultural  e

social em benefício de seus associados, possibilitando a aquisição de conhecimentos

em história, canto, artesanato e dança, com o objetivo de estimular a aptidão artística.

Na  área  de  esportes  oferece  aulas  com  o  intuito  de  estimular  a  prática  de

modalidades esportivas, buscando demonstrar sua importância para o bem-estar e a

saúde.

Diante disso, conto com o apoio dos nobres parlamentares desta Casa Legislativa

para 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 N° 4.204/2013

Declara de utilidade pública a Associação Maria do Carmo, com sede no Município

de Ubá.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Maria do Carmo, com

sede no Município de Ubá.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

Sala das Reuniões, 13 de junho de 2013.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação:  A Associação  Maria  do  Carmo,  com  sede  no  Município  de  Ubá  é

sociedade civil, sem fins lucrativos, que desenvolve importantes trabalhos em prol da

comunidade  carente,  em  defesa  de  políticas  públicas  de  interesse  comunitário,

atuando  também  na  promoção  de  atividades  sociais,  religiosas,  educacionais,

culturais e desportivas.

A  sua  diretoria  é  constituída  por  pessoas  de  reconhecida  idoneidade,  que

desenvolvem atividades voluntárias.

A Associação  Maria  do  Carmo  está  em  pleno  e  regular  funcionamento  desde
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10/7/2007. 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 4.205/2013

Acrescenta o inciso  IV  ao  art.  2º  da  Lei  nº  13.465,  de  2000,  que estabelece o

conceito de pessoa portadora de deficiência para fins de concessão de benefícios

pelo Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º -  O art.  2º da Lei  nº  13.465, de 12 de janeiro de 2000, passa a vigorar

acrescido do seguinte inciso IV:

“Art. 2º - (...)

IV  -  desvantagem  neurológica  ou  psíquica  decorrente  de  doença  de  origem

encefálica  crônica  e  degenerativa  que  resulta  numa  incapacidade  motora  e

eventualmente  leva  à  morte,  apresentando  sintomas  como  tremores,  problemas

sensoriais  variados,  fraqueza  muscular,  tonturas,  distúrbios  emocionais  leves,

paralisias e outras dificuldades motoras, que atingem adolescentes e adultos.” .

Sala das Reuniões, 13 de junho de 2013.

Fred Costa

Justificação: A alteração proposta por este projeto de lei pretende fazer justiça a

grande número de pessoas em Minas Gerais que têm esclerose múltipla.

Apesar  de manifestarem sintomas que por  si  sós já  deveriam garantir  todos os

direitos reservados à pessoa com deficiência, na forma da lei vigente, na maioria dos

atendimentos o resultado é injusto e desanimador. A doença leva à manifestação de

vários  sintomas,  tais  como  tremores,  problemas  sensoriais  variados,  fraqueza

muscular,  tonturas,  distúrbios  emocionais  leves,  paralisias  e  outras  dificuldades

motoras, no entanto os direitos e garantias reservados às pessoas com deficiência

física não alcançam as pessoas com esclerose múltipla.

Com isso, encontramos neste projeto de lei uma forma de tentar tornar a lei mineira

um pouco mais justa, garantindo às pessoas com esclerose múltipla direitos que são
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delas, mas que ainda não as alcançaram.

Para tanto, contamos com a colaboração dos nobres pares.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e da Pessoa com Deficiência

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

PROJETO DE LEI Nº 4.206/2013

Dispõe  sobre  a  obrigatoriedade  de  as  compras  realizadas  pelos  órgãos  da

administração  pública  direta  e  indireta  recaírem  sobre  produtos  industriais  que

tenham  pelo  menos  60% (sessenta  por  cento)  dos  seus  componentes  ou  peças

fabricadas no país.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  As  compras realizadas pelos  órgãos  da administração pública  direta  e

indireta  devem  recair  sobre  produtos  industriais  que  tenham  pelo  menos  60%

(sessenta por cento) dos seus componentes ou peças fabricadas no país.

§ 1º - Os editais para a aquisição de produtos deverão explicitar a obrigatoriedade

prevista no "caput".

§  2º - Será admitida a compra de produtos de fabricação estrangeira apenas no

caso de inexistência de produto nacional que satisfaça as especificidades técnicas

imprescindíveis ao uso a que se destina, caso em que a necessidade de aquisição do

produto estrangeiro deverá estar devidamente fundamentada no respectivo processo.

§ 3º - A substituição dos produtos importados por nacionais, conforme previsto no

"caput",  será  realizada  pelo  Poder  Executivo,  de  acordo  com  suas  atribuições,

devendo, portanto, regulamentar as condições, prazos e formas em que se fará essa

transição e obedecer a um limite máximo de noventa dias para regulamentar a lei e

três anos para a completa substituição desses produtos.

Art. 2º - O percentual dos componentes ou peças fabricadas no país será elevado

anualmente em 5% (cinco por cento) após o terceiro ano de vigência da presente lei,

até completar a totalidade,

Art. 3º - O Poder Executivo adotará as medidas necessárias para o cumprimento

desta lei.

Parágrafo único - A falta de regulamentação pelo Poder Executivo não impedirá a

execução da presente lei.
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Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 13 de junho de 2013.

Rômulo Viegas

Justificação: Valorização dos produtos nacionais.

- 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 4.207/2013

Altera dispositivo da Lei nº 15.302, de 10/8/2004, que institui a carreira de Agente

de Segurança Socioeducativo,  do  grupo de atividades de defesa social  do  Poder

Executivo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  A Lei  nº  15.302,  de  10/8/2004,  passa a  vigorar  acrescida  do seguinte

dispositivo:

“Art.  ...  -  Aos Agentes de Segurança Socioeducativo fica assegurado o direito  à

percepção  de  ADE  eventualmente  adquirido  em  órgão  da  administração  direta,

autárquica ou fundacional do Estado a partir da data de protocolo do requerimento.

§ … - Fica assegurado ainda o direito de computar as Avaliações de Desempenho

Individual - ADIs - eventualmente obtidas no órgão anterior da administração direta,

autárquica ou fundacional do Estado a partir da data de protocolo do requerimento,

desde que não tenha sido fato gerador de ADE já adquirido.”.

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

Sala das Reuniões, 13 de junho 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

âmbito da administração pública direta, autárquica e fundacional,  tal  como em leis

específicas que regem as vantagens dos Policiais Civis, Policiais Militares, Bombeiros

Militares e Agentes Penitenciários.

Nesse sentido, em consonância com as recentes alterações aprovadas no âmbito

da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, propõe-se, com o objetivo de

aperfeiçoar as regras, assegurar o direito à percepção do benefício respectivo, uma
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vez que, cumpridos todos os requisitos, já incorpora o patrimônio dos beneficiários.

Assim, contamos com o apoio dos nobres pares para a aprovação da proposição.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.208/2013

Altera dispositivo da Lei nº 19.553, de 9 de agosto de 2011, que cria cargos das

carreiras  de  Agente  de  Segurança  Penitenciário,  Gestor  Ambiental,  Professor  de

Educação Superior, Analista Universitário e Técnico Universitário, reajusta os valores

da vantagem pessoal a que se refere o art. 1º da Lei nº 10.470, de 15 de abril de

1991, e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

A Lei nº 19.553, de 9 de agosto de 2011, passa a vigorar acrescida do seguinte

artigo:

“Art.  ...  -  Fica  assegurado  ao  Agente  de  Segurança  Penitenciário  o  direito  à

percepção de adicional de desempenho - ADE - adquirido em órgão da administração

direta,  autárquica  ou  fundacional  do  Estado  a  partir  da  data  de  protocolo  do

requerimento.

Parágrafo único - Fica assegurado ainda o direito de computar as Avaliações de

Desempenho Individual - ADIs - obtidas em órgão da administração direta, autárquica

ou fundacional do Estado a partir da data de protocolo do requerimento, desde que

não tenham sido fato gerador de ADE já adquirido.”.

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

Sala das Reuniões, 13 de junho 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 e instituído no âmbito da

administração pública direta, autárquica e fundacional, bem como em leis específicas

que regem as vantagens de policiais civis, policiais militares, bombeiros militares e

Agentes de Segurança Penitenciários.

Nesse sentido, em consonância com as recentes alterações aprovadas no âmbito
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da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, propõe-se, com o objetivo de

aperfeiçoar as regras, assegurar aos Agentes de Segurança Penitenciários o direito à

percepção do benefício,  de modo que, uma vez cumpridos todos os requisitos, já

sejam incorporados ao patrimônio dos beneficiários.

Assim,  contamos  com  o  apoio  dos  nobres  pares  para  a  aprovação  desta

proposição.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.209/2013

Dispõe sobre  a fiscalização dos postos  de combustíveis  no Estado e dá outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Os postos de combustíveis localizados no Estado autuados por adulteração

em suas bombas ou nos combustíveis comercializados ficarão sujeitos às seguintes

penalidades, aplicadas pelo órgão responsável pela fiscalização:

I - multa no valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais);

II - multa no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de reincidência, e

perda do alvará de funcionamento.

Parágrafo  único  -  A multa  de  que  trata  o  “caput”  deste  artigo  será  atualizada

anualmente  pela  variação  do  Índice  de  Preços  ao  Consumidor  Amplo  -  IPCA -,

apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE -, e, no caso de

extinção desse índice, será adotado outro índice criado pela legislação federal que

reflita a perda do poder aquisitivo da moeda.

Art. 2º - Nos postos de combustíveis autuados por adulteração, será colado adesivo

na  bomba  alertando  os  consumidores  das  irregularidades  cometidas  pelo

estabelecimento autuado, durante o prazo de noventa dias.

Art. 3° - O combustível adulterado será apreendido pela fiscalização e incorporado

ao patrimônio do Estado.

Art. 4º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de trinta dias contados

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

Sala das Reuniões, 13 de junho de 2013.

Ana Maria Resende

Justificação:  Este  projeto  é  de  suma  importância,  pois,  ao  dispor  sobre  a

fiscalização  dos  postos  de  combustíveis  localizados  no  Estado,  resguarda  o

consumidor.

Gasolina adulterada é aquela que não está dentro das especificações legais, ou

seja, que possui mais álcool ou mais solventes do que a lei permite. Apesar de a lei

fixar em 2% o limite máximo de solvente a ser misturado na gasolina e em 25% o de

álcool, muitos postos não estão respeitando esses valores. Ao adulterar a gasolina

por meio do aumento da quantidade, a ela misturada, de solventes, que são produtos

químicos mais baratos, o dono do posto melhora a rentabilidade do negócio em até

10%.

Com a gasolina adulterada, o lucro fácil para o dono do posto representa, porém,

prejuízo  para  o  consumidor.  Além  de  o  veículo  perder  desempenho  e,

consequentemente, consumir mais combustível, o consumidor pode ser obrigado a

gastar ainda mais com sua manutenção, já que a gasolina adulterada representa um

risco para o bom funcionamento do carro.

A medida também exige que, nos postos autuados por pelo menos um dos tipos de

adulteração, deverá ser feito um aviso de alerta, através de adesivo colado na bomba

em que for encontrada a irregularidade, informando que o estabelecimento praticou

adulteração e foi multado.

Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres colegas para aprovação deste

projeto de lei.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Delvito

Alves. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 848/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.210/2013

Dispõe sobre o oferecimento, na rede pública de saúde do Estado, de exames e

avaliações para diagnóstico precoce do autismo, de tratamento para as pessoas com

esse transtorno e de apoio a seus familiares.



1028
____________________________________________________________________________

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde, fica responsável por

garantir às crianças de zero a três anos de idade o acesso a exames e avaliações

para diagnóstico precoce do autismo na rede pública de saúde do Estado, realizados

por  equipes  multidisciplinares  compostas  por  médicos,  enfermeiros,  psicólogos,

fonoaudiólogos,  assistentes  sociais  e  terapeutas  ocupacionais,  entre  outros

profissionais.

Parágrafo único -  Para os efeitos desta lei,  compreende-se o autismo como um

distúrbio do desenvolvimento do sistema nervoso que afeta o relacionamento com as

pessoas e com o ambiente, o qual se inclui num conjunto de transtornos denominado

espectro autista.

Art. 2º - As avaliações e exames a que se refere o art. 1º deverão ocorrer de forma

continuada  e  periódica,  de  modo  a  garantir  maior  eficácia  no  diagnóstico  dos

pacientes.

Art. 3º - Tão logo sejam detectados os sintomas que caracterizem o transtorno do

espectro  autista,  a  Secretaria  de  Estado  de  Saúde  deverá  disponibilizar  para  o

paciente,  na  rede  pública  de  saúde  do  Estado,  o  acesso  imediato  e  irrestrito  a

tratamento  multidisciplinar,  realizado  por  médicos,  fonoaudiólogos,  psicólogos,

assistentes  sociais,  fisioterapeutas,  terapeutas  ocupacionais  e  pedagogos,  entre

outros  profissionais,  de  modo  a  garantir  que  a  criança possa  se  desenvolver  de

maneira plena, com saúde e qualidade de vida.

Parágrafo único - O tratamento previsto neste artigo deverá ocorrer em unidade de

saúde localizada o mais próximo possível da residência do paciente.

Art. 4º - Além do tratamento para as pessoas com autismo, a Secretaria de Estado

de Saúde deverá  oferecer  apoio  psicológico  e social,  quando necessário,  a  suas

famílias, de modo a minimizar o sofrimento a que possam estar sujeitas.

Art. 5º - O Poder Executivo regulamentará esta lei.

Art.  6º  -  As  despesas  decorrentes  desta  lei  correrão  à  conta  de  dotações

orçamentárias próprias.

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 13 de junho de 2013.
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Rômulo Viegas

Justificação: Há necessidade de uma estrutura adequada de saúde pública para

atender as pessoas com autismo e seus familiares.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Célio

Moreira. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 377/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.211/2013

Dispõe  sobre  a  cobrança  de  emolumentos  das  entidades  privadas  sem  fins

lucrativos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - A entidades privadas sem fins lucrativos, reconhecidas pelo Estado como

de  utilidade  pública,  ficam  dispensadas  do  pagamento  de  emolumentos  por

autenticação de documentos.

Parágrafo único - A dispensa de que trata o “caput” deste artigo será concedida

mediante de:

I - requerimento do interessado solicitando a gratuidade e declarando, sob as penas

da lei, tratar-se de entidade privada sem fins lucrativos;

II - comprovação da declaração de utilidade pública estadual, por meio de cópia

reprográfica da publicação, no órgão oficial do Estado.

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

Sala das Reuniões, 13 de junho de 2013.

Rogério Correia

Justificação: Este projeto de lei  visa a dispensar as entidades privadas sem fins

lucrativos e reconhecidas pelo o Estado como de utilidade pública do pagamento de

emolumentos,  quando  necessitarem  de  autenticar  documentos  relativos  às  suas

atividades.

Tais entidades geralmente se sustentam com doações de particulares e sobrevivem

graças  à  boa-vontade  e  à  dedicação  de  seus  membros.  Os  recursos  financeiros

disponíveis  para  as  atividades  propostas,  sabemos,  são  escassos;  por  isso

entendemos que a dispensa do pagamento de emolumentos significará maior volume

de recursos destinados à atividade-fim das entidades.
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Em face do exposto,  e tendo em vista a justiça  e a oportunidade da proposta,

esperamos contar com o apoio de nossos nobres pares à aprovação deste projeto de

lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 4.212/2013

Assegura  às  ligas  esportivas  no  âmbito  Estado  de  Minas  Gerais  isenção  no

pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em ações de execução fiscal

movidas pela Fazenda Pública Estadual e dá outras providências

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - No âmbito do Estado de Minas Gerais, concede isenção às ligas esportivas

ao  pagamento  de  honorários  advocatícios  sucumbenciais  em ações  de  execução

fiscal movidas pela Fazenda Pública Estadual.

Parágrafo único - Haverá a remissão das dívidas das ligas esportivas relativas a

condenações ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em processos

em tramitação ou transitados em julgados.

Art.  2°  -  O  Poder  Executivo  regulamentará  esta  lei  no  prazo  de  noventa  dias

contados da data de sua publicação.

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

Sala das Reuniões, 13 de junho de 2013.

Liza Prado

Justificação: A aprovação deste projeto é de extrema importância, pois permitirá

uma salvaguarda financeira às ligas esportivas do Estado de Minas Gerais, quase

que integralmente sensibilizadas por crises financeiras decorrentes de carência de

apoio tanto da iniciativa privada, como institucional  pelo poder  público, omisso no

cumprimento de seu dever constitucional de promoção dos desportos.

As competições esportivas são atividades econômicas que geram grandes receitas

financeiras nos países avançados, com relevante papel  de inclusão social,  o que,

infelizmente, não ocorre no Brasil e, em especial, em Minas Gerais.

O  esporte,  como uma  atividade  profissional,  é  diferente  dos  outros  segmentos
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corporativos.  É  a  única  indústria  na  qual  a  companhia  (clube  participante  na

modalidade) se beneficia tendo fortes competidores. Enquanto no mundo globalizado

grandes empresas do mesmo segmento se fundem, ou são adquiridas pelos seus

concorrentes,  no  segmento  esportivo  o  valor  comercial  das  ligas  será  maior  se

existirem grandes equipes com forte equilíbrio técnico e competitivo. Ou seja, quanto

mais equipes fortes existirem na liga, mais o valor  comercial  e de atratividade ao

público será estabelecido.

Em razão desse entendimento acima, e de acordo com Smith & June adaptado

(1998), “as ligas não podem ser tratadas simplesmente como um negócio. Existem

duas razões para isso. Primeiro, um clube esportivo representa consideravelmente

mais  em termos emocionais  aos seus torcedores (clientes) do que na média dos

negócios. Segundo, os clubes esportivos não têm as mesmas características de que

nas  maiores  empresas  dos  outros  negócios.  Uma  eficiente  companhia  comercial

sempre buscará maximizar sua participação no mercado e em um mundo ideal quer

se tornar um fornecedor único dos seus produtos ou um monopólio no seu segmento;

contudo,  a  indústria  dos esportes  não pode operar  nesses termos.  É natural  que

todos  os  clubes  queiram  ter  o  maior  sucesso,  mas alcançando o  monopólio  das

conquistas  e  dos  troféus,  haverá  o  desinteresse  dos  espectadores  e

consequentemente dos patrocinadores. Deve haver um bom grau de concorrência, ou

não haverá razão para ser um clube esportivo. No esporte, atração de sucesso deve

ser sempre equilibrada com o risco de fracasso.

Por  essa  razão  as  ligas  existem.  A  palavra  "liga",  especialmente  nos  termos

esportivos, tem sido definida como; “um grupo de equipes organizado para competir

entre  si”  (Newfield,  1997),  mas  a  principal  função  é  promover  e  assegurar

competição.

As  ligas  têm  uma  função  essencial  no  esporte:  organizar  a  competição.  Elas

preparam o calendário, as tabelas dos jogos, nomeiam os árbitros, definem as regras

e regulamentações, entre outras atribuições. De acordo Caiger & Gardiner (2000), “as

ligas também são efetivamente  envolvidas  com o  lado econômico do esporte.  As

regras  de  comportamento  dos  clubes  participantes  são  controladas  e  informadas

pelas ligas com o objetivo de maximizar as receitas para o grupo. Em particular, esse
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envolvimento é para prevenir  competição econômica entre os clubes e proteger o

mercado de novos participantes”.

Finalizando, o maior método para maximizar o valor  das atividades esportivas e

gerar fortalecimento para seus membros é o sistema de uma liga. As estruturas de

uma liga são de vital importância para o desenvolvimento na indústria do esporte. As

mais atrativas competições de ligas são aquelas com um forte equilíbrio competitivo

entre os clubes participantes, assegurando a incerteza dos resultados. Dessa forma,

os  clubes  terão  desafios  para  jogar,  por  todo o  período ao longo  da temporada,

mantendo sempre o interesse dos fãs. Essa é a grande missão da Liga Nacional de

Basquete através do Novo Basquete Brasil, em que todas as equipes participantes

têm que estar engajadas e comprometidas.

Entretanto, em Minas Gerais, as ligas esportivas passam por enormes dificuldades

financeiras,  em  especial  pela  peculiaridade de não  objetivarem o  lucro  como um

objetivo de primeiro plano. Soma-se a isso o descaso da iniciativa privada, bem como

a  omissão  do  poder  público,  no  cumprimento  do  seu  dever  constitucional,  em

atividade tão sensível para a inclusão social e combate à marginalidade:

“Art. 217 - É dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não formais,

como direito de cada um, observados:

I - a autonomia das entidades desportivas dirigentes e associações, quanto a sua

organização e funcionamento;

II  -  a  destinação  de recursos  públicos  para  a  promoção  prioritária  do  desporto

educacional e, em casos específicos, para a do desporto de alto rendimento;

III - o tratamento diferenciado para o desporto profissional e o não- profissional;

IV - a proteção e o incentivo às manifestações desportivas de criação nacional.

§ 1° - O Poder Judiciário só admitirá ações relativas à disciplina e ás competições

desportivas após esgotarem-se as instâncias da justiça desportiva, regulada em lei.

§  2°  -  A justiça desportiva  terá o prazo máximo de sessenta dias,  contados da

instauração do processo, para proferir decisão final.

§ 3° - O Poder Público incentivará o lazer, como forma de promoção social".

Isso posto, não obstante todos os problemas enfrentados pelas ligas esportivas,

sobretudo os financeiros pela omissão estatal no cumprimento dos seus deveres, eles
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se agravam em razão de demandas judiciais do próprio poder público, as ações de

execuções fiscais, as quais, além das condenações com relação ao mérito, ainda são

condenadas  ao pagamento  de  honorários  advocatícios  aos  próprios  procuradores

estaduais, fatos esses que apenas agravam a situação das ligas esportivas.

Esse é o objeto deste projeto de lei, com finalidade de remir as ligas esportivas com

relação  aos  seus  débitos  de  honorários  sucumbenciais  devidos  nas  ações  de

execução fiscal  movidas pelo  Estado de Minas  Gerais,  concedendo-se também a

inexigibilidade ao pagamento das condenações dessa natureza em ações ainda em

tramitação e futuras.

Com isso,  se  buscará  um equilíbrio  nas  finanças  das  ligas  esportivas  que lhes

permita uma sobrevida no cumprimento do tão sensível e relevante papel social por

elas exercido.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Esporte e de Fiscalização

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

REQUERIMENTOS

Nº 4.977/2013,  do Deputado Almir  Paraca,  em que solicita  seja encaminhado à

Superintendência  da  Polícia  Rodoviária  Federal  em  Minas  Gerais  pedido  de

providências para a elaboração de estudo de viabilidade da tranferência do posto de

fiscalização da corporação, do Km 47 da BR-040, no Município de Paracatu, para

trecho da mesma rodovia, no sentido Brasília-Rio de Janeiro, no mesmo Município,

que anteceda a sua sede urbana, entre os Municípios de Cristalino (GO) e Paracatu.

(- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº  4.978/2013,  da  Deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria de Agricultura pedido de providências para a disponibilização de patrulhas

mecanizadas  com  implementos  de  grade  e  terraceadora  com  ensiladora  para  o

assentamento AP Divino Rosa, no Município de Gurinhatã. (- À Comissão de Política

Agropecuária.)

Nº  4.979/2013,  da  Deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria de Transportes pedido de providências para que o Estado disponibilize

recursos para reforma e construção de 23 mata-burros nas regiões do Córrego do

Açude e Santa Rita, na zona rural de Ituiutaba. (- À Comissão de Transporte.)
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Nº  4.980/2013,  da  Deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria  de  Educação  pedido  de  providências  para  a  disponibilização  de

R$20.000,00  com  vistas  à  instalação  de  câmeras  de  segurança,  à  pintura  e  à

recuperação do muro da Escola Estadual Profª. Dirce Maria de Oliveira, no Distrito de

Chaveslândia, Município de Santa Vitória. (- À Comissão de Educação.)

Nº  4.981/2013,  da  Deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Superintendência Regional da Conab pedido de providências para a disponibilização

de patrulhas mecanizadas com implementos de grade e terraceadora com ensiladora

para o assentamento AP Divino Rosa, localizado no Município de Gurinhatã.  (-  À

Comissão de Política Agropecuária.)

Nº 4.982/2013, do Deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados no 40º BPM,

pela participação em operação que, em 29 de maio, culminou na prisão de um casal

pela prática de crime de tráfico de drogas, no Município de Ribeirão das Neves.

Nº 4.983/2013, do Deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais militares e civis que menciona, lotados no 20º

BPM e no 17 º Departamento de Polícia Civil, pela participação em operação que, em

15 de junho, culminou na prisão de dois homens que explodiram caixas eletrônicos

em Pouso Alegre.

Nº 4.984/2013, do Deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais civis que menciona, lotados na 19ª Delegacia

de Polícia Civil de Papagaios, pela atuação em operação que culminou na prisão de

um homem e a apreensão de cinco adolescentes no Município de Papagaios.

Nº 4.985/2013, do Deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados na 19º CIA PM,

pela atuação em operação que culminou na prisão de duas pessoas envolvidas com

o  tráfico  de  drogas  no  Bairro  São  Paulo,  em  Pará  de  Minas.  (-  Distribuídos  à

Comissão de Segurança Pública.)

Nº 4.986/2013, do Deputado Sávio Souza Cruz, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o "Jornal da Região",  de Guaxupé, pelos 20 anos de sua

fundação. (- À Comissão de Transporte.)
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Nº 4.987/2013, do Deputado Glaycon Franco, em que solicita seja formulado voto

de  congratulações  com  o  Governador  do  Estado pelo  teor  dos  assuntos  por  ele

abordados em entrevista dada ao Canal Livre, da TV Bandeirantes, em 9 de junho,

para que, por meio dessa manifestação, receba os cumprimentos do povo mineiro

pelo tirocínio apresentado e, principalmente, pela grandeza da demonstração do alto

espírito republicano na condução do governo de Minas e na formulação, implantação

e  condução das  políticas  de  administração  pública  no  Estado.  (-  À  Comissão  de

Administração Pública.)

Nº  4.988/2013,  da  Deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Coordenadoria  Estadual  de  Defesa  Civil  pedido  de  providências  para  a

disponibilização  de  recursos  e  prestação  de  auxílio  às  famílias  do  Município  de

Uberlândia atingidas pelas  fortes  chuvas ocorridas  na região,  no final  do  mês de

maio. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Interrupção dos Trabalhos Ordinários

O Sr.  Presidente -  A Presidência,  nos termos do § 1º  do art.  22 do Regimento

Interno, interrompe os trabalhos ordinários para destinar a 1ª Parte desta reunião à

realização do ciclo de debates “Mobilidade urbana: construindo cidades inteligentes”.

- A ata desse evento será publicada em outra edição.

Reabertura dos Trabalhos Ordinários

O Sr. Presidente (Deputado Paulo Lamac) - Estão reabertos os nossos trabalhos.

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 as especiais de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 14, às 9,

às 14 e às 20 horas, nos termos dos editais de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 17ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 3ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 4/6/2013

Às 10h44min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Carlos Mosconi,

Carlos Pimenta e Doutor Wilson Batista, membros da supracitada Comissão. Está

presente  também  o  Deputado  Sávio  Souza Cruz.  Havendo  número regimental,  o
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Presidente,  Deputado Carlos  Mosconi,  declara  aberta  a  reunião  e,  em virtude da

aprovação de requerimento do Deputado Doutor Wilson Batista, 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.  Ivar  de  Almeida  Cerqueira

Neto,  José  Divino  da  Silva,  Odilon  de  Oliveira  e  Silva  e  Paulo  Piau  Nogueira,

respectivamente,  Prefeitos  Municipais  de  Conselheiro  Lafaiete,  Nova  Ponte,

Cabeceira  Grande  e  Uberaba;  Renan  Pereira  e  Wellington  Júnior  Silva,

respectivamente,  Vereadores  das  Câmaras  Municipais  de  Teófilo  Otôni  e  Além

Paraíba (14/3/2013); Antônio Vituriano de Abreu, Deputado da Assembleia Legislativa

da  Paraíba  (18/4/2013);  Gilmar  de  Assis,  Coordenador  do  Centro  de  Apoio

Operacional  das  Promotorias  de  Justiça  de  Saúde  (10/5/2013);  Augusto  Monteiro

Guimarães, Presidente da Fundação Ezequiel Dias (22/4/2013); Pedro Westphalen,

Presidente  da  Assembleia  Legislativa  do  Rio  Grande do Sul  (4/5/2013);  Osmânio

Pereira de Oliveira, Presidente do Instituto Mário Penna (23/5/2013); Gilmar de Assis,

Coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa

da Saúde (23/05/2013), e Eduardo César Moreira, Presidente da Câmara Municipal

de  Itamarandiba  (22/5/2013).  O  Presidente  acusa  o  recebimento  das  seguintes

proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs

1.839/2011, no 2º turno, e 3.602/2012, no 1º turno (Deputado Doutor Wilson Batista);

904 e 2.504/2011 e 2.847/2012, no 1º turno (Deputado Carlos Pimenta); 2.011/2011,

em  turno  único  (Deputado  Pompílio  Canavez),  e  3.952/2013,  em  turno  único

(Deputado  Arlen  Santiago).  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, dos Projetos de Lei nºs 1.259/2011 na

forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça; 2.276/2011 na

forma  do  Substitutivo  nº  2,  apresentado  pelo  relator;  e  3.621/2012  na  forma  do

Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado Carlos
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Pimenta). O parecer sobre o Projeto de Lei nº 802/2011, no 1º turno, deixa de ser

apreciado  em  virtude  de  solicitação  de  prazo  regimental  formulada  pelo  relator,

Deputado  Carlos  Pimenta.  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  3.946/2013  (relator:  Deputado Pompílio  Canavez),  que  recebeu

parecer  por  sua  aprovação.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são

aprovados os Requerimentos nºs 4.602, 4.721, 4.724 e 4.798/2013. Submetidos a

discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação

Final dos Projetos de Lei nºs 3.047, 3.098 e 3.680/2012 e 3.794/2013. 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  em  que solicita  seja  realizada

audiência pública em Lagoa Santa com a finalidade de coletar assinaturas, no âmbito

da  campanha  Assine  +  Saúde,  para  o  projeto  de  lei  de  iniciativa  popular  que

estabelece o investimento de 10% da receita corrente bruta da União em ações e

serviços  de  saúde  pública;  dos  Deputados  Paulo  Guedes  em  que  solicita  seja

realizada audiência pública em Montes Claros para discutir a superlotação da Santa

Casa desse Município e o não repasse, por parte da Prefeitura Municipal, de verbas

para esse hospital;  Romel  Anízio  (2)  em que solicita  sejam realizadas audiências

públicas em Iturama e Ituiutaba com a finalidade de coletar assinaturas, no âmbito da

campanha Assine + Saúde, para o projeto de lei de iniciativa popular que estabelece

o investimento de 10% da receita corrente bruta da União em ações e serviços de

saúde pública; Doutor Wilson Batista em que solicita seja realizada audiência pública

em Muriaé com a finalidade de coletar assinaturas, no âmbito da campanha Assine +

Saúde, para o projeto de lei de iniciativa popular que estabelece o investimento de

10% da  receita  corrente  bruta  da  União  em  ações  e  serviços  de  saúde pública;

Sargento Rodrigues (2) em que solicita sejam encaminhados ao Comando-Geral da

PMMG e à Diretoria-Geral  do Instituto de Previdência dos Servidores Militares do

Estado de Minas Gerais cópia do relatório referente à 4ª Reunião Extraordinária da

Comissão e pedido de providências com relação aos problemas nele apontados; e
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seja realizada audiência pública para debater problemas no atendimento médico e

odontológico  aos  policiais  e  bombeiros  militares,  como  a  falta  de  médicos

especialistas;  Carlos  Pimenta  (2)  em que solicita  seja enviado ofício  à Mesa e à

Comissão  de  Seguridade  Social  da  Câmara  dos  Deputados  e  aos  Deputados

Federais e Senadores por Minas Gerais dando ciência da manifestação de aplauso

ao Deputado Federal Toninho Pinheiro pela defesa da saúde pública e pelo corajoso

gesto em Plenário ao denunciar a não aplicação de recursos orçamentários da saúde;

e  seja  realizada  audiência  pública  para  debater  os  investimentos  em  saúde  do

governo federal no Estado, tratando-se especificamente dos programas implantados,

da  carência  de  médicos  no  interior  e  dos  repasses  de  recursos  a  hospitais

conveniados; e Carlos Mosconi (4) em que solicita seja encaminhado à Secretaria de

Saúde pedido de providências para a construção de hospital regional em São João

del-Rei  e  para  a  elevação  desse  hospital  à  condição  de  referência  na  região,

juntamente com o de Barbacena; seja realizada audiência pública em Leopoldina,

Ipatinga,  Viçosa,  Guaxupé,  Manhuaçu  e  Carangola  com  a  finalidade  de  coletar

assinaturas,  no  âmbito  da  campanha  Assine  +  Saúde,  para  o  projeto  de  lei  de

iniciativa popular que estabelece o investimento de 10% da receita corrente bruta da

União em ações e serviços de saúde pública; e seja realizada audiência pública para

discutir a prestação dos serviços de assistência à saúde do Instituto de Previdência

dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais. Ato contínuo, são recebidos para

posterior apreciação requerimentos dos Deputados Carlos Mosconi em que solicita

seja realizada audiência pública para debater a incidência da gripe H1N1 no Estado,

bem como as ações de prevenção e combate a essa doença; Duarte Bechir em que

solicita seja realizada audiência pública para debater a proposta do governo federal

de trazer 6 mil médicos cubanos para trabalhar no interior do País; Pompílio Canavez

(2) em que solicita seja realizada audiência pública em Divinópolis para discutir a luta

antimanicomial  no  Estado;  e seja encaminhado à Secretaria  de Saúde pedido  de

informações sobre o  quantitativo  de equipamentos para  diagnóstico  do câncer  de

mama existentes no Estado e sua distribuição por regiões sanitárias; Fred Costa em

que solicita seja realizada audiência pública para discutir o oferecimento, pela rede

pública  estadual,  de  exame  de  avaliação  da  predisposição  genética  para  o
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desenvolvimento  de  câncer;  Dalmo  Ribeiro  Silva  em  que  solicita  seja  realizada

audiência pública para debater os entraves à atividade de pesquisa no País e seus

reflexos  na  área  de  saúde;  Doutor  Wilson  Batista  (2)  em  que  solicita  seja

encaminhado à Presidência da Fundação Hemominas pedido de providências para a

implantação de posto avançado de coleta externa de sangue em Cataguases; e seja

encaminhado à Secretaria de Saúde pedido de informações sobre a incidência dos

cânceres de mama e de útero no Estado, incluindo um comparativo entre as regiões

sanitárias; e Carlos Pimenta (3) em que solicita seja formulada manifestação de apoio

(a  ser  encaminhada  ao  Presidente  desta  Casa,  à  Secretaria  de  Saúde,  aos

Deputados Estaduais e Federais por Minas Gerais, ao Conselho Federal de Medicina,

à Associação Médica de Minas Gerais e ao Sindicato dos Médicos de Minas Gerais) à

adesão  imediata  dos  planos  de  saúde  à  tabela  da  Classificação  Brasileira

Hierarquizada de Procedimentos Médicos; seja encaminhado à Agência Nacional de

Saúde pedido de informações sobre o impedimento da comercialização de planos de

saúde que não ofereçam condições mínimas de trabalho e não prestem serviços aos

usuários de acordo com a contratação; e seja encaminhado à Agência Nacional de

Saúde  pedido  de  providências  para  que  sejam  cobrados  das  operadoras

investimentos  próprios  em  estrutura  de  trabalho  para  os  profissionais  médicos.

Submetido a votação, é aprovado relatório referente à 4ª Reunião Extraordinária da

Comissão,  em  10/4/2013,  em  Governador  Valadares.  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, 6 de junho de 2013.

Carlos Mosconi, Presidente.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.022/2013

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria  do  Deputado Rogério  Correia,  o  projeto  de  lei  em epígrafe tem por
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objetivo declarar  de utilidade pública a entidade Quatro Estações Ações Sociais  -

Queas -, 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 4.022/2013 pretende declarar de utilidade pública a entidade

Quatro Estações Ações Sociais - Queas -, com sede no Município de Belo Horizonte.

Trata-se de pessoa jurídica de direito  privado,  sem fins lucrativos,  que tem como

escopo a promoção da cidadania de pessoas em situação de vulnerabilidade.

A instituição acolhe crianças, adolescentes e jovens, promovendo atividades sociais

e educativas, acompanhamento escolar e preparação para o mercado de trabalho;

realiza eventos como encontros, oficinas, seminários e cursos para orientação e troca

de experiências; contribui no processo de alfabetização e qualificação profissional de

adultos e idosos; presta assessoria na área educacional;  luta pela preservação do

meio ambiente e pelo desenvolvimento sustentável; difunde valores universais como

direitos humanos, ética, paz e cidadania e combate a pobreza.

Tendo em vista o relevante trabalho social desenvolvido pela entidade em prol do

desenvolvimento integral das pessoas menos favorecidas, consideramos meritória a

iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.022/2013 em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 13 de junho de 2013.

Bosco, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.067/2013

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Relatório

De autoria do Deputado Mário Henrique Caixa, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Trespontana de Proteção Animal -
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ONG Amor Animal, com sede no Município de Três Pontas.

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 4.067/2013 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Trespontana de Proteção Animal - ONG Amor Animal, com sede no Município de Três

Pontas. Trata-se de pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem

como escopo a preservação do meio ambiente e a defesa dos animais.

A instituição abriga animais abandonados, fornecendo-lhes alimentação adequada e

assistência à saúde; defende políticas públicas em defesa dos animais domésticos e

silvestres; realiza campanhas públicas e atividades culturais e educacionais com a

finalidade  de  formar  uma  consciência  social  de  respeito  ambiental;  e  fiscaliza  a

aplicação das leis de proteção à fauna.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  social  desenvolvido  pela  Associação

Trespontana de Proteção Animal, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o

título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.067/2013 em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 13 de junho de 2013.

Rômulo Veneroso, 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 Defensoria  Pública  e  a  Secretaria  de  Saúde de  Belo

Horizonte pela realização da campanha Saúde e Mulher, que vai disponibilizar 800

mamografias gratuitas, na Capital, para mulheres entre 45 e 69 anos (Requerimento

nº 4.602/2013, da Deputada Ana Maria Resende);
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de congratulações com a Associação Nacional dos Escritores pelos 50 anos de sua

fundação (Requerimento nº 4.606/2013, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de  congratulações  com o  Sr.  Olavo  Romano  por  sua  eleição  para  o  cargo  de

Presidente  da  Academia  Mineira  de  Letras  (Requerimento  nº  4.728/2013,  da

Deputada Luzia Ferreira);

de  aplauso  ao  Sr.  Toninho  Pinheiro,  Deputado  Federal,  pela  defesa  da  saúde

pública e pelo corajoso gesto em Plenário ao denunciar a não aplicação de recursos

orçamentários da saúde pública (Requerimento nº 4.798/2013, do Deputado Carlos

Mosconi);

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 como por  ter  obtido  vaga  para  disputar  o  Campeonato  Mundial  de  Jiu-Jítsu

(Requerimento nº 4.801/2013, do Deputado Cabo Júlio);

de congratulações com a Igreja Sagrado Coração de Jesus dos Siríacos Católicos

pela organização de jantar em benefício dos refugiados da Síria (Requerimento nº

4.841/2013, do Deputado Celinho do Sinttrocel);

de congratulações com a Escola Estadual Professor Adelardo da Cunha pelos 50

anos  de  sua  fundação  (Requerimento  nº  4.878/2013,  do  Deputado  Gustavo

Valadares);

de aplauso aos policiais militares e civis que menciona, lotados no 18º Batalhão de

Polícia  Militar  e  na  5ª  Delegacia  de  Polícia  de  Contagem,  respectivamente,  pela

atuação  em  operação  conjunta  que  culminou  na  prisão  de  três  homens  e  na

apreensão  de  um  adolescente,  no  Bairro  Nova  Contagem,  em  Contagem

(Requerimento nº 4.885/2013, da Comissão de Segurança Pública);

de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados no 34º Batalhão de Polícia

Militar,  pela  participação  em  operação  que,  em  19/5/2013,  nas  proximidades  do

Estádio Mineirão,  culminou na prisão de 12 flanelinhas,  por  exercício irregular  da

profissão, e de um torcedor flagrado com uma bomba "garrafão" (Requerimento nº

4.886/2013, da Comissão de Segurança Pública);

de aplauso à Delegacia da Polícia Federal de Uberaba pela apreensão de drogas

na  operação  deflagrada  em  8/5/2013,  no  Triângulo  Mineiro  (Requerimento  nº
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4.887/2013, da Comissão de Segurança Pública);

de aplauso aos policiais militares lotados no 16º Batalhão de Polícia Militar  que

atuaram na operação que culminou na prisão de seis cambistas nas imediações do

Estádio  Independência,  pela  prática  de  crime  contra  a  economia  popular

(Requerimento nº 4.888/2013, da Comissão de Segurança Pública);

de aplauso aos policiais  militares  lotados no 22º e  no 39º Batalhões de Polícia

Militar  e  nos Batalhões de Polícia de Eventos  e  de  Trânsito  que participaram de

operação que levou à prisão de dois autores de sequestro -relâmpago (Requerimento

nº 4.934/2013, da Comissão de Segurança Pública).
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 19 DE JUNHO DE 2013

ATAS

ATA DA 17ª REUNIÃO ESPECIAL DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 13/6/2013

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 Fábio Cherem - Entrega de placa - Palavras do Prof.  João

Antônio Argenta - Palavras do Sr. Presidente - Apresentação musical - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados:

Dinis Pinheiro - Alencar da Silveira Jr. - Fábio Cherem.

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 Fábio Cherem, 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 Centro Universitário de Lavras

- Unilavras - pelos 45 anos de sua fundação.

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à mesa  a Exma. Sra. Profa. Christiane

Amaral Lunkes, Reitora do Centro Universitário de Lavras - Unilavras -; e os Exmos.

Srs.  Prof.  João Antônio  Argenta,  Presidente  da  Fundação Educacional  de Lavras;

Deputado Federal Domingos Sávio; Marcos Cherem, Prefeito Municipal de Lavras;

Vereador Marcos Possato, Presidente da Câmara Municipal de Lavras,  e Deputado

Fábio Cherem, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem.
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Registro de Presença

O locutor  -  Gostaríamos de registrar  a presença das Exmas.  Sras.  Luiza  Maria

Victorino de Andrade, Secretária Municipal de Cultura e professora do Unilavras; Cel.

PM Rosângela de Souza Freitas, Diretora de Educação da PMMG, e Rogéria Cássia

E. Orlandi, Secretária-Geral do Unilavras; e dos Exmos. Srs.  Vereador Elias Freire

Filho,  conhecido  em Lavras por  Lila;  Vereador  Evandro  Castanheira,  o  Chapisco;

Vereador  João  Paulo  Felizardo;  Wilson  Milagres,  assessor  parlamentar,

representando  o  Deputado  Federal  Luiz  Fernando  Faria;  José  Amador  Ribeiro

Ubaldo,  arquiteto,  urbanista e assessor  parlamentar  do Conselho de Arquitetura e

Urbanismo  de  Minas  Gerais,  representando  o  Presidente  dessa  entidade;  Joel

Campolina, arquiteto; Vice-Prefeito Aristides Filho; Paulo Tosho Abe, Diretor-Geral do

Unilavras; Marcelo Ferreira Viana, Vice-Diretor do Unilavras; Jeferson Fernandes, na

pessoa de quem estendemos as nossas saudações aos servidores do Unilavras; e

Prof.  Sebastião  Rossi,  na  pessoa  de  quem  saudamos  a  todos  os  professores  e

alunos do Unilavras.

Gostaríamos  de  registrar  ainda  o  recebimento  de  mensagens  que  nos  foram

enviadas  pelos  Exmos.  Srs.  Aécio  Neves,  Senador;  Marcos  Montes,  Deputado

Federal;  Isaías  Silvestre,  Deputado  Federal,  e  Carlos  André  Mariani  Bittencourt,

Procurador-Geral  de  Justiça  do  Estado  de  Minas  Gerais,  por  meio  das  quais

lamentam não poderem se fazer presentes em razão de compromissos previamente

agendados.  A  Justiça  Federal,  na  pessoa  do  Sr.  Carlos  Teixeira,  que  aqui  a

representa, também felicita o Unilavras pelo transcurso de seus 45 anos de fundação.

Cumprimento o Deputado Fábio Cherem pela iniciativa, bem como a instituição pelo

transcurso  de  seu  aniversário  de  fundação.  Gostaria,  Sr.  Presidente,  exorbitando

minhas funções, de aqui reverenciar a memória do saudoso Prof. Canísio na pessoa

de sua filha,  que compõe esta Mesa de honra,  na  condição de aluno que fui  do

competentíssimo professor. Tomei também a liberdade de fazer saudação a todos os

professores presentes na pessoa do Prof. Tiãozinho, com quem tive o privilégio de

estudar.

Execução do Hino Nacional

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional, que será interpretado
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pelo Coral Meninas Cantoras de Lavras, sob a regência do maestro José Maciel.

- 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 Fábio Cherem

Exmo. Sr. Deputado Dinis Pinheiro, Presidente da Assembleia Legislativa de Minas

Gerais,  de  quem  tenho  visto  o  exemplo  ao  conduzir  esta  Casa  com  brandura,

sabedoria e perseverança; Magnífica Reitora do Unilavras, Profa. Christiane Amaral

Lunkes;  Exmos.  Srs.  Prof.  João  Antônio  Argenta,  meu  amigo,  Presidente  da

Fundação  Educacional  de  Lavras;  Deputado  Federal  Domingos  Sávio,  também

amigo; Dr. Marcos Cherem, Prefeito de Lavras; Vereador Marcos Possato, Presidente

da  Câmara  Municipal  de  Lavras;  demais  autoridades  presentes,  todos  que  nos

honram e abrilhantam a noite de hoje, meninas, todos vocês, obrigado pela presença.

Quando  propus  esta  homenagem  oficial  do  Legislativo  mineiro  ao  Centro

Universitário  de Lavras -  Unilavras -,  nesta ocasião em que completa 45 anos de

serviços prestados na área da educação, moveu-me o respeito e a admiração que, ao

longo de minha vida, pude desenvolver pela emérita instituição que enaltece a história

de Lavras.

O lema desse Centro Universitário resume, por si, os seus elevados objetivos em

prol da educação e da cultura, visando à cidadania plena de seus alunos: “Glória a

Deus através da promoção humana, com solidariedade e amor”. Esse espírito nobre

e fomentador da dignidade dos seres humanos fez nascer a qualidade e a seriedade

do ensino, da pesquisa e da extensão, tornando o aluno o elemento fundamental em

todas as atividades ali desenvolvidas.

Lembramos aqui o seu idealizador, fundador e primeiro Reitor, meu ex-professor de

História, Sr. Canísio Ignácio Lunkes, que, missionário da educação, parecia respirar

os  mesmos  ares  e  ideais  que  existiram  na  antiga  Grécia  e  na  ocasião  em  que

filósofos e alquimistas, em pensamentos livres, buscando explicar a vida e a criação

de modo racional, lançaram as bases do que se tornaria a primeira universidade da

história, formalizada em Bolonha, na Itália, em 1150.
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O Unilavras vem graduando profissionais que receberam não somente o ensino de

qualidade, mas incremento ao caráter, ao seu papel cidadão. E isso se dá entre teoria

e prática, porque toda a sociedade lavrense, tanto quanto toda a região, com suas

cidades  circunvizinhas,  puderam  e  podem  usufruir  do  produto  abençoado  desse

ensino, em um sentido todo humanista, que produz a excelência para servir,  para

estabelecer o progresso e o bem-estar, a consciência e o valor moral na sociedade.

Temos meditado muito na missão do nobre Prof. Canísio, que concebeu tudo isso, e

na significação desses 45 anos de trabalho educacional num centro universitário que

prima pela honestidade e pela solidariedade, influenciando poderosamente toda uma

cidade, toda uma região,  para que mulheres e homens,  no exercício de seu livre

arbítrio e de sua condição existencial, revelem-se bons profissionais, bons cidadãos,

verdadeiras pessoas de bem.

Saudamos, assim, o ensino de qualidade e a força da educação integral naqueles

que já passaram pelo Unilavras, nos que estão em formação e nos que virão no

futuro, porque somente com o ensino embasado nessa cultura que esclarece e forma

o caráter ético e moral dos alunos conseguiremos romper com a ignorância e com os

vícios que maculam a sociedade e impedem a eficiência do processo cidadão, com

justiça e respeito mútuo, em todas as instâncias de poder e de realização humana

que  nos  regem.  Parabéns,  Unilavras,  pelo  seu  papel  em  nossa  região.  Muito

obrigado.

Entrega de Placa

O locutor - Neste momento, o Deputado Dinis Pinheiro, Presidente da Assembleia

Legislativa, fará a entrega à Profa. Christiane Amaral Lunkes, Reitora do Unilavras, de

placa alusiva a esta homenagem. A placa a ser entregue traz os seguintes dizeres: “A

educação é, sem dúvida, o bem maior de um país. Por isso, uma instituição que se

dedica  não só  ao  ensino,  mas  também à pesquisa  e à  extensão merece todo o

reconhecimento. Assim é o Centro Universitário de Lavras - Unilavras -, que oferece

cursos  de  graduação e  de  especialização  em  diversas  áreas,  além  de manter  o

Colégio Universitário Professor Canísio Ignácio Lunkes, com educação infantil, ensino

fundamental  e  médio.  A  Assembleia  Legislativa  de  Minas  Gerais  presta  justa

homenagem ao Unilavras, que, há 45 anos, mantém o firme compromisso de formar
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cidadãos para o futuro”.

O Sr. Presidente - Solicito ao ilustre Deputado Fábio Cherem que nos acompanhe

na entrega da placa.

- Procede-se à entrega da placa.

Palavras do Prof. João Antônio Argenta

Boa noite a todos. Exmo. Sr. Dinis Pinheiro, Deputado que muito nos honra e que

preside esta reunião especial na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais;

Exmo.  Sr.  Deputado Federal  Domingos  Sávio,  nosso amigo;  Exmo.  Sr.  Deputado

Fábio Cherem, que tanto nos honra com esta homenagem; Cel. PM Rosângela de

Souza  Freitas,  Diretora  de  Educação  da  nossa  gloriosa  PMMG e  grande  amiga;

Exmo. Dr. Marcos Cherem, Prefeito Municipal de Lavras; Exmo. Sr. Vereador Marcos

Possato,  Presidente  da  Câmara  Municipal  de  Lavras,  na  pessoa  de  quem

cumprimento todos  os  Vereadores  aqui  presentes;  nesta ocasião,  eu não poderia

deixar de falar da Sra. Valéria Cordeiro, assessora do Governador Anastasia e, por

dois mandatos, assessora do hoje Senador Aécio Neves. Trata-se de uma pessoa

que, desde o tempo do Prof. Canísio, sempre nos estendeu a mão, especialmente

nos momentos mais difíceis. Valéria, você faz parte do Unilavras.

Nas pessoas de V. Exas. agradeço a todas as autoridades, civis e militares, aqui

presentes, já citadas pelo cerimonial; aos amigos da instituição, que hoje vieram nos

prestigiar nesse momento tão especial de nossa história; aos queridos membros da

comunidade acadêmica do Unilavras, colegas do corpo docente, colegas do corpo

técnico-administrativo e queridos alunos. Ao assistir  no vídeo exibido, há pouco, o

depoimento  do  nosso  fundador,  nosso  eterno  mestre  Professor  Canísio  Ignácio

Lunkes, em sua posse como primeiro Reitor do Unilavras, acontecida há 13 anos, e

vendo todos vocês aqui, nesta Casa, que é a casa do povo mineiro, sinto-me mais do

que  honrado.  Como  Presidente  da  Fundação  Educacional  de  Lavras,  sinto-me

agradecido, extremamente agradecido.

A gratidão sempre foi uma das inúmeras virtudes desse fenomenal educador, pai,

amigo,  que,  juntamente  com  sua  esposa,  Profa.  Marília,  idealizaram,  lutaram  e

pavimentaram  a  história  dessa  instituição,  que  hoje  comemora  45  anos  de

compromisso com a educação. Gratidão pela Profa. Christiane, que está a frente do
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Unilavras, como Reitora, esposa, mãe e amiga, incansável na luta pela continuidade

dessa obra educacional, semente lançada por seu pai há 45 anos.

Gratidão pelo Colégio Unilavras, dirigido pelo Prof. Claudinei e sua equipe, com

tanta dedicação, amor e comprometimento. Gratidão pelo dom da vida,  concedido

pelo  Pai  maior,  gratidão  pelas  pequenas  vitórias,  geralmente  obtidas  depois  de

grandes batalhas. Gratidão pela oportunidade de participar da conquista dos sonhos

de tantos jovens em busca de conhecimento e de formação.

Mais  que  uma  profissão,  a  educação  é  uma  missão  de  vida.  Requer  paixão,

persistência e fé. Fé no ser humano, na capacidade que cada um de nós tem de se

transformar. E requer também humildade e abnegação, abrir mão das certezas, das

vaidades, para nos doarmos ao outro, para permitirmos ao outro voos cada vez mais

altos. Requer de nós manter, no coração e na mente, a certeza de que, por mais que

sejamos  professores,  sempre  teremos  o  que  aprender  com  nossos  alunos,  com

nossos colegas, com nossos parceiros, e até mesmo com aqueles que nos impõem

obstáculos.

Educar é uma caminhada árdua, mas traz recompensas maravilhosas, como estar

aqui hoje, junto a pessoas como o senhor, Deputado Fábio Cherem, e como o senhor,

Dr. Marcos Cherem, que compõem a nova geração da política no nosso Estado e na

nossa  cidade,  que  trabalham  visando  à  chance  de  dar  aos  cidadãos  melhores

condições de vida e que, exatamente por essa visão inovadora, lutam para também

renovar o perfil da classe política neste nosso país tão lindo e tão sofrido. Com essa

iniciativa,  Deputado,  o  senhor  e  seus  colegas  da  Assembleia  Legislativa  estão

homenageando o poder transformador da educação; estão endossando a importância

que a educação tem na formação de cidadãos mais conscientes, mais dignos, mais

responsáveis. Essa honra traz para nós um doce reconhecimento e aumenta ainda

mais nosso comprometimento com a luta por esse nobre ideal.

Educar  é,  sim,  uma batalha  diária,  mas  também  nos  proporciona a  chance de

compartilhar  ideais  e  trabalhar  com  tantos  parceiros  admiráveis.  Educar  é  ser

presenteado  com  o  momento  divino  que  tivemos  na  abertura  desta  sessão,  ao

sermos  brindados  pelas  Meninas  Cantoras  de  Lavras.  Esse  fantástico  coral  é

composto por meninas de diversas escolas da nossa cidade, que passam por um
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intenso processo de aprendizagem técnica com o maestro Maciel,  com o objetivo

único de nos elevar e nos unir por meio da linguagem universal da música. Aprimorar

o seu melhor para dar ao outro, isso é educação. Enfim, educar é dar glórias a Deus,

por meio da promoção honesta da criatura humana, com solidariedade e amor, por

causa da sua dignidade.

Assim, como representante dessa grande família,  formada pelo Unilavras e pelo

Colégio  Unilavras,  só  posso  agradecer  a  todos  que  aqui  estão  e  garantir  que

continuaremos buscando o melhor, fazendo o melhor pela educação, porque cada um

de nós tem dentro de si um pouco dessa chama, um pouco dessa missão. Muito

obrigado.

Palavras do Sr. Presidente

Profa. Christiane Amaral Lunkes, Magnífica Sra. Reitora do Unilavras, é uma alegria

enorme recepcioná-la. Já observei que seu coração está de sobressalto, tamanha a

emoção. É algo compreensível. E a vida é isso, a vida bela é essa, ela deve estar

permanentemente agasalhada de carinho, de paixão, de emoção. Você tem todos os

motivos para vivenciar isso de forma muito ávida.

Quero aqui saudar o Prof. Canísio, ideal missionário que certamente lhe inspira,

inspira sua família, inspira os professores, os educadores e os colaboradores dessa

belíssima  instituição.  Esse seu  legado  está  mais  vivo  do  que  nunca,  pelos  seus

atributos, pelo saber, pela entrega, pelo comprometimento de cada um de vocês, que

continuam  edificando  essa  obra  educacional  tão  bela  e  que  tem  contribuído

sobremaneira não somente com o engrandecimento de Lavras, mas da região -e falo

com orgulho, como mineiro -e de toda Minas Gerais.

Quero aqui saudar também o Sr. João Antônio Argenta, Presidente da Fundação

Educacional de Lavras, que fez uma manifestação magnânima. Aí vocês começam a

observar a dificuldade de estar na Presidência do Parlamento. Terei a dificuldade de

esposar algumas simples palavras dessa expressão tão sublime. Quero parabenizá-lo

pela forma com que expressou sentimento pelo saber realmente típico dos notáveis

obreiros da vida. Saúdo aqui o Deputado Federal Domingos Sávio, figura cara e rara

da vida pública de Minas. Ele brilhou nesta Casa. Hoje ele está emprestando o seu

saber, o seu patriotismo no Congresso Nacional, onde da mesma forma constrói uma
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trajetória cada dia mais luminosa. É um homem que tem uma estrita observância dos

mais elevados padrões de probidade, uma pessoa do bem, idealista e que me deixa

com muito orgulho por estar na mesma trincheira e por carregar no peito e na alma o

mesmo ideal. É um prazer enorme saber que você vivencia essa história tão fecunda.

Saúdo  também  o  Dr.  Marcos  Cherem,  Prefeito  de  Lavras,  o  qual  tenho  a

oportunidade de conhecer pessoalmente - conheço sua história humanista, do bem e

devotada à causa pública. Desejo-lhe muito sucesso e muito êxito à frente dessa

missão muito desafiadora. Ser Prefeito hoje é algo realmente muito difícil, repleto de

espinhos.  Somente  pessoas  abnegadas  aceitam  essa  missão  como  verdadeiro

sacerdócio. Quero, portanto, desejar-lhe muito sucesso e boa sorte. Quero saudar o

Exmo. Sr.  Vereador  Marcos Possato,  Presidente da Câmara Municipal  de Lavras,

dileto amigo. É uma alegria enorme reencontrá-lo, revê-lo.

É para nós uma alegria estar presidindo o Parlamento. Outro dia o Parlamento de

Minas foi considerado por um veículo de notável expressão do Rio Grande do Sul

como o Parlamento mais eficiente, Domingos, deixando-nos felizes e emocionados.

Falo que isso se dá pela obra coletiva, a obra solidária dos colegas, dos servidores,

dos colaboradores e, acima de tudo, de Deputados que têm o perfil, a coragem e a

abnegação dessa jovem liderança que já desponta com todo o vigor - o dileto amigo,

Deputado  Fábio  Cherem,  que  tem  a  honra  de  representar  Lavras,  a  honra  de

representar  Minas  Gerais  e  é  autor  desse  requerimento  que  tanto  nos  encanta.

Portanto, Deputado Fábio Cherem, a nossa reverência, a nossa admiração e que V.

Exa. possa brilhar cada dia mais para o bem dos mineiros e das mineiras.

Quero saudar o Wilsinho, assessor do dileto amigo Deputado Luiz Fernando Faria,

desse  grande  companheiro,  desse grande  amigo.  Quero  saudar  as  mulheres,  na

figura dessa mulher que é sinônimo de trabalho, de guerrilha, dedicada, Valéria, uma

mulher que, como poucos, conhece a história de Minas e, sobretudo, a história dos

mais  pobres  e  dos  mais  carentes.  Ela  faz  realmente  um  trabalho  de  significado

imensurável  em  Minas  Gerais.  O  nosso  abraço,  o  nosso  carinho  e  a  nossa

reverência. Trago um abraço do Senador Aécio Neves.

Eu falo, Deputado Domingos Sávio, Deputado Fábio Cherem e Profa. Christiane,

que Minas, há pouco, deu uma arrancada fulminante para que pudéssemos celebrar
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esse momento histórico. Minas, hoje, oferta ao Brasil a melhor educação. Esse passo

fabuloso se deu por essa figura que encaminhou um abraço muito fraternal a você, à

sua família e a essa comunidade tão bela, o nosso ex-Governador, hoje Senador,

Aécio Neves. Ele tem com essa instituição uma relação de muita fraternidade, de

carinho, de gratidão e diria de amor.

Quero  saudar  todos  os  Vereadores  e  o  Vice-Prefeito  Aristides.  Quero  saudar.

Saudar  as  senhoras,  os  senhores,  os  jovens e esse belo  coral  que canta  e  nos

encanta. A música é isso. Ela está sempre presente na vida de cada um de nós, em

momentos de alegria e de tristeza, uma companheira inseparável. Portanto, com o

coração muito fraterno, quero abraçar cada um de vocês. É bom ver e testemunhar

esses jovens artistas trazendo alegria, cantando e encantando o nosso coração.

Fiz,  amiga Christiane,  um  pronunciamento  até  muito  bem elaborado,  mas  peço

perdão com a alma genuflexa. Peço desculpas, pois prefiro, de forma breve, externar

algumas palavras singelas, tímidas e certamente acanhadas para a grandiosidade

deste momento. Prefiro falar com a voz do coração. Sou filho de uma educadora. O

Deputado Domingos Sávio conhece a minha história. Meu saudoso pai não teve a

oportunidade de frequentar  a escola,  fez,  tão  somente,  o 4º  ano primário.  Ele foi

motorista, foi açougueiro, foi Vereador, na década de 1960, na minha querida e natal

cidade Ibirité. Ele deixou um exemplo de muita luta, de muita coragem e de muito

dinamismo. A minha querida mãe, aos 12, 13 anos, já tinha que lecionar na década

de 1940, 1950 para buscar o seu sustento e das suas tias, que a criaram, porque ela

ficou órfã aos 5 anos de idade, na nossa querida Paracatu.  Naquele momento, a

aventura  da  vida  acabou  convocando-a  para  entrar  na  boleia  de  um  caminhão,

percorrendo 6, 7 dias até chegar a Belo Horizonte. Ela foi escolhendo a educação

para a sua vitória própria, fazendo dela o mais lindo amor para transformar a vida das

pessoas.  Colecionou  títulos  universitários.  Depois  de  tanto  caminhar,  caminhar  e

avançar, ainda tem energia e disposição para presidir a Fundação Helena Antipoff, na

minha  querida  e  amada  Ibirité,  e  também  é  integrante  do  Conselho  Estadual  de

Educação. Então é algo realmente que deixa o nosso coração inundado de alegria e

emoção.

É dessa forma que provavelmente esteia o seu coração. O seu pai foi um educador
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altamente estimado, um grande humanista, um arquiteto dessa belíssima obra que

transforma e que edifica vidas, cidadãos e que dá uma contribuição maravilhosa para

o engrandecimento de Minas Gerais. Esta é a maior riqueza que um pai pode deixar

para cada um de nós: os valores tão bem cultivados por você, Christiane, pela sua

família, pelos professores e pelos colaboradores. Esses valores que estão cada dia

mais aflorados, cada dia mais vivos, como da ética, do comprometimento com o bem

público, da decência, da dignidade, da bondade, da generosidade, do altruísmo e da

certeza  absoluta  de  que  a  educação  é  o  único  e  vigoroso  caminho  para  a

transformação de vida das pessoas.

Não existe outro caminho. Desenvolvimento e prosperidade só são obtidos com

investimento muito firme e de forma incontida na educação. Foi esse o caminho que o

seu  pai  trilhou,  foram  essas  as  pegadas  que  seu  saudoso  pai  deixou,  é  dessa

maneira que a minha mãe ainda continua apaixonada pela educação e é por isso que

estamos na vida pública, como empregados dos mineiros, acreditando e envidando

todos  os  esforços  para  que  Minas  continue  ofertando  ao  Brasil  esse  caminho

definitivo  da  estrada  do  progresso,  do  desenvolvimento,  da  dignidade  cívica,  da

justiça social. É isso o que procuramos.

Hoje, o Brasil ainda nos revela 16 milhões de pessoas na pobreza, infelizmente.

Esta Minas tão sortuda que tem uma saga tão venturosa ainda nos apresenta 900 mil

pessoas em situação de miséria. É para elas que temos a obrigação de dedicar a

cada dia mais esforço, suor e labuta, pensando, acima de tudo, num futuro de paz e

prosperidade. Essa é a nossa missão pela vida terrena. Digo que todos nós devemos

cultivar esses valores tão bem simbolizados pelo seu saudoso pai e, num mutirão de

fé,  união,  cristandade  e  solidariedade,  que  possamos  fazer  todo  o  esforço  para

propiciar às gerações vindouras uma tranquila colheita de paz e prosperidade. Esse é

o dever desta instituição tão bela e que tem desfrutado desses valores do seu pai de

forma tão destacada.

Quero dizer a cada um de vocês, sobretudo aos jovens, que estamos alegres por

vivenciar  este  momento  como  Presidente  do  Parlamento,  como  empregado  dos

mineiros, desfrutando dessa bela história que realmente canta e encanta os nossos

corações.  Desejo  a  você,  Christiane,  ao  nosso  querido  professor  e  a  todos  os
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colaboradores  e  amigos,  enfim,  a  essa  família  que  construiu  essa  bela  obra

educacional,  muita  sorte,  muito  êxito.  Que  vocês  continuem  escrevendo  essa

belíssima história, que haverá de encher de orgulho não somente a geração atual,

mas as outras gerações que estão por vir.  Esta é a beleza da vida: poder servir,

ajudar e fazer o bem, buscar a felicidade própria e levá-la ao próximo. Minas precisa

muito disso, Minas se orgulha muito dessa belíssima obra de cada um de vocês.

Como mineiro, deixo essas palavras de nossa mais viva gratidão ao seu saudoso

pai, a você, à sua família, aos professores e colaboradores, por essa belíssima saga

de  45  anos.  É  uma  história  realmente  fecunda,  luminosa,  cintilante,  que  forma

cidadãos, faz o bem e transforma a vida das pessoas. É bom, vale a pena ser útil.

Essa é a beleza da vida. É tão bom dar felicidade ao próximo!

Querido Prefeito Cherem, amigos e amigas, querido coral, deixo essas palavras de

agradecimento.  Certamente,  todos  sairemos  daqui  hoje  muito  mais  felizes,

revigorados e confiantes no nosso destino, porque temos a plena consciência de que

abalizar é esperar os nossos passos nessa estrada da vida com o ideal do seu pai, os

valores de cada um de vocês. Dessa maneira, com as bençãos de Deus, haveremos

de construir uma Minas sonhada e desejada por todos nós, uma Minas mais irmã,

mais igualitária, mais humana e, acima de tudo, muito mais cristã. Que Deus abençoe

vocês. Paz e alegria!  Viva os belíssimos 45 anos do Unilavras! Muito obrigado por

este momento tão belo não somente para o Parlamento de Minas, mas para todos os

mineiros e para todas as mineiras.

Apresentação Musical

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Coral Meninas Cantoras de Lavras,

que,  sob a  regência  do  maestro  José Maciel,  apresentará  as  seguintes  músicas:

“Aleluia”, de Handel; “We are the champions”, de Freddie Mercury; e “Disparada”, de

Geraldo Vandré.

- Procede-se à apresentação musical.

O  Sr.  Presidente  -  Lindo!  Todos  amaram.  Correto?  Todos  adoraram?  Profa.

Christiane, vou encerrar esta reunião, mas com o compromisso de que brevemente

esse lindo coral  terá de retornar.  Está combinado,  Fábio Cherem? Estou fazendo

compromisso não só com a Assembleia, mas com Minas Gerais.
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O Deputado Fábio Cherem - É uma honra para as Meninas Cantoras de Lavras.

O Sr. Presidente - Parabéns, fico muito feliz com essa bela manifestação. Foi uma

noite superespecial, e o Parlamento de Minas foi brindado com esta noite memorável.

A você,  Profa.  Christiane,  ao  nosso Prof.  João  Antônio,  a  todos,  aos  Deputados

presentes  e  a  cada  um  de  vocês,  o  nosso  abraço,  o  nosso  carinho,  o  nosso

reconhecimento.  Foi  muito  bom  estar  aqui  ao  lado  de  vocês,  desfrutando  deste

momento festivo, alegre e muito contagiante. Mas a obrigação nos chama, não tem

outro caminho, precisamos encerrar este momento lindo e maravilhoso.

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 as especiais de amanhã, dia 14, às 9, às 14 e às 20

horas, nos termos dos editais de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 20ª REUNIÃO ESPECIAL DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 14/6/2013

Presidência do Deputado Zé Maia

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da reunião - Composição

da Mesa - Execução do Hino Nacional - Exibição de vídeo - Palavras do Deputado

Célio Moreira - Entrega de placa - Palavras da Sra. Júnia Guimarães Mourão Cioffi -

Palavras do Sr. Presidente - Apresentação musical - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados:

Célio Moreira - Tiago Ulisses - Zé Maia.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Zé Maia) - 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 Tiago Ulisses, 2º-Secretário “ad hoc”,  procede à leitura da ata da

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

O locutor - Destina-se esta reunião a homenagear a Fundação Hemominas, a TV

Globo  Minas  e  a  Federação Mineira  de  Futebol,  idealizadores  do  projeto  Torcida

Doadora.

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa  a Exma. Sra.  Júnia Guimarães

Mourão Cioffi, Presidente da Fundação Hemominas; e os Exmos. Srs. Igor Drumond,

representando a Federação Mineira de Futebol; José Amaro Siqueira, representando

a  Globo  Minas;  Roberto  Rocha  Tross,  Secretário  Municipal  Adjunto  de  Lazer,

representando o Prefeito Municipal de Belo Horizonte, Sr. Marcio Lacerda; Leonardo

Sarsur, Presidente do Tribunal de Ética da OAB-MG, representando o Presidente, Sr.

Luís Cláudio da Silva Chaves; e o Deputado Célio Moreira, autor do requerimento que

deu origem a esta homenagem.

Execução do Hino Nacional

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional, que será executado

pelo  saxofonista  1º-Sgt.  Santana  e  pelo  guitarrista  3º-Sgt.  Lázaro,  membros  da

Bombeiro Instrumental Orquestra Show - Bios.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Exibição de Vídeo

O locutor - Convidamos os presentes a assistir o vídeo publicitário da campanha.

- Procede-se à exibição do vídeo.

Palavras do Deputado Célio Moreira

Boa noite. Cumprimento o Exmo. Sr. Presidente, Deputado Zé Maia, representando

o Presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Deputado Dinis Pinheiro; a

Sra. Júnia Guimarães Mourão Cioffi,  Presidente da Fundação Hemominas; os Srs.

Igor  Drumond,  representando  a  Federação  Mineira  de  Futebol;  Amaro  Siqueira,

representando a TV Globo Minas; Roberto Rocha Tross, Secretário Municipal Adjunto

de  Lazer,  representando o  Prefeito  de  Belo  Horizonte,  Marcio  Lacerda;  Leonardo

Sarsur, Presidente do Tribunal de Ética da OAB-MG, representando o Presidente Luís

Cláudio da Silva Chaves.

Senhoras e senhores, dia 14 de junho, Dia Mundial do Doador. Haveria de vir do
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futebol,  a  paixão  maior  do  brasileiro,  a  solução  para  centenas  de  pessoas  que

anseiam por um gesto de boa vontade: a doação voluntária de sangue. Haveria de

emergir da sensibilidade de um homem de comunicação, o Diretor da Globo Minas,

Sr.  Marcelo  Matte,  a  clareza  de  vislumbrar  no  futebol  a  veia  mais  pulsante  da

solidariedade e por ela fazer chegar aos torcedores mineiros a súplica silenciosa de

milhares  que  clamam  pela  possibilidade  de  seguir  vivendo.  E  a  essa  súplica  se

renderam 36.239 torcedores em todo o Estado, de todas as bandeiras, movidos pela

campanha Torcida Doadora, deflagrada no dia 12 de março, início do Campeonato

Mineiro,  uma iniciativa  que  envolveu  a  Hemominas,  a  Globo  Minas  e  Federação

Mineira de Futebol.

Hoje,  14  de  junho,  data  em  que  se  comemora o  Dia  Mundial  do  Doador,  esta

egrégia Casa, a meu pedido, vem celebrar este acontecimento e homenagear a todos

que se envolveram nesse projeto em prol da vida. Além da paixão das torcidas, a

expressividade do resultado obtido da campanha se deveu a um conjunto de ações

positivas, capitaneado pelo tema escolhido: “Quem doa sangue regularmente salva

até 12 vidas por ano. Salve um time inteiro, doe sangue”. Mais de 36 mil corações

envoltos  em bandeiras  de variadas cores atenderam a esse chamado,  acolheram

essa  súplica,  fazendo  dessa  uma campanha  vitoriosa,  que  só  vem  corroborar  a

tradição mineira  de  acolhimento e generosidade.  O chute inicial  da  campanha foi

dado no Hemominas, com a presença dos mascotes dos times do Cruzeiro, Atlético e

Villa Nova, que se juntaram aos mascotes da Hemominas no Hemocentro de Belo

Horizonte.

Oportuno se faz aqui  lembrar  esta definição do saudoso Betinho:  solidariedade,

amigos, não se agradece, comemora-se. E é o que fazemos nesta noite, reunindo

neste espaço os atores dessa campanha vitoriosa, dessa brilhante iniciativa. Nossos

cumprimentos à Hemominas, à Rede Globo Minas, à Federação Mineira de Futebol, à

figura  ilustre  de  Dr.  Paulo  Schettino,  aos  cronistas  esportivos  e  aos  milhares  de

torcedores mineiros que responderam afirmativamente ao projeto.

O espírito  competitivo  que moveu os torcedores não arrefece o  brilho  do  gesto

solidário de homens e mulheres deste Estado que atenderam ao apelo da campanha

Torcida Doadora, por isso merecem nosso respeito e aplausos. Nossos cumprimentos
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à  gloriosa  torcida  atleticana  pelo  desempenho,  cujos  números  de  doadores

confirmaram a sua supermacia na Capital. Parabéns à vitoriosa torcida cruzeirense,

que corroborou sua posição de maior torcida deste Estado, liderando a campanha em

número de doadores. Nossos efusivos cumprimentos à elegante torcida do América,

que atuou ativamente na campanha alcançando o terceiro lugar no “ranking”. Nossos

cumprimentos às torcidas do Tupi de Juiz de Juiz Fora, do Boa Esporte, de Varginha,

aos amantes da Caldense e do Araxá, do Guarani e do Villa Nova, do Tombense e do

Nacional, do América de Teófilo Otôni. Nossos parabéns e agradecimentos, enfim,

aos  torcedores  de  todos  os  matizes  e  regiões,  que,  representando  os  clubes  do

coração, mostraram sua grandeza também no campo do amor ao próximo.

Parabéns à Presidente da Fundação Hemominas, Dra. Júnia Cioffi,  e ao Diretor

Técnico-Científico, Dr. Fernando Basques, que acolheram a sugestão da campanha,

em mais um esforço da Hemominas no seu cumprimento de servir e de salvar vidas.

Importante  destacar  aqui  o papel  da Fundação Hemominas,  instituição do SUS

ligada  à  Secretaria  de  Saúde,  responsável  por  mais  de  90%  das  transfusões

realizadas em Minas Gerais, presente em todas as regiões do Estado, constituindo a

maior rede estadual hemoterápica brasileira.

Esse convite à solidariedade certamente teve a acolhida de pessoas que jamais

pensaram em doar sangue e motivou vários outros que já faziam parte dessa rede de

solidariedade a prosseguir no caminho da doação.

Nosso cumprimento especial à Globo Minas, que tão bem traduz o espírito solidário

mineiro e que há 45 anos vem remontando a história e a cultura deste Estado, suas

belezas e peculiaridades. Há mais de quatro décadas a emissora vem promovendo

nossos valores mundo afora, com a sensibilidade e o calor humano característicos da

alma mineira.

Vem de Franz Kafka o pensamento de que a solidariedade é o sentimento que

melhor expressa o respeito pela dignidade humana. Eu digo que são ações dessa

magnitude que nos trazem a certeza de que à margem de toda a violência e mazelas

que permeiam nossos dias há um espaço de esperanças e de grandeza, ocupado por

gente  de  ideais  nobres,  voltados  para  o  próximo.  Mais  uma  vez,  parabéns  à

Hemominas, à Federação Mineira de Futebol e à Globo Minas. Boa noite e muito

Object 1
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obrigado.

Entrega de Placa

O locutor - Neste momento, o Deputado Zé Maia, representando o Presidente da

Assembleia Legislativa, Deputado Dinis Pinheiro, fará a entrega de placa alusiva a

esta  homenagem a Sra.  Júnia Guimarães Mourão Cioffi,  Presidente  da Fundação

Hemominas, aqui representando os homenageados. A placa a ser entregue traz os

seguintes dizeres: “Um pequeno gesto, um imenso valor. Doar sangue é um exercício

de solidariedade e de cidadania, que salva muitas vidas. Por isso, toda ação que

incentive essa prática merece destaque e reconhecimento. Assim é o projeto Torcida

Doadora, que, com criatividade, estimulou os fãs de futebol a doar sangue durante o

Campeonato  Mineiro.  Além disso,  a  campanha incentivou a  doação constante  de

sangue entre os torcedores do Estado.  A Assembleia Legislativa de Minas Gerais

presta justa homenagem à Fundação Hemominas, à Federação Mineira de Futebol e

à Rede Globo Minas, idealizadoras da iniciativa”.

O Sr. Presidente - Convido o Deputado Célio Moreira, autor do requerimento que

deu origem a esta reunião, para nos acompanhar na entrega da placa, assim como os

representantes da Federação Mineira de Futebol  e da Globo Minas.  Convidamos,

enfim, todos os representantes que estão na Mesa, assim como o representante do

Prefeito, para que possamos juntos fazer a entrega.

- Procede-se à entrega da placa.

O locutor - Com a palavra, representando os três idealizadores do projeto, a Sra.

Júnia Guimarães Mourão Cioffi, Presidente da Fundação Hemominas.

Palavras da Sra. Júnia Guimarães Mourão Cioffi

Boa  noite  a  todos.  Inicialmente  cumprimento  a  Mesa,  o  Deputado  Zé  Maia,

representando o Presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerias,  Deputado

Dinis Pinheiro; o Sr. Igor Drumond, representando a Federação Mineira de Futebol; o

Sr. José Amaro Siqueira, representando a Globo Minas; o Sr. Roberto Rocha Tross,

Secretário Municipal Adjunto de Lazer, representando o Prefeito de Belo Horizonte,

Marcio Lacerda;  o Dr.  Leonardo Sarsur,  Presidente do Tribunal  de Ética  da OAB,

representando o Presidente Luís  Cláudio da Silva Chaves;  o Exmo. Sr.  Deputado

Célio Moreira, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem. Além de
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cumprimentá-los, gostaria de agradecer muito esta homenagem. Senhores, senhoras,

prezados  colegas,  chefias,  servidores  do  Hemominas,  doadores,  familiares  de

doadores, boa noite.

Em  pleno  século  XXI,  participamos  de  mudanças  sociais  ao  mesmo  tempo

desafiadoras e inquietantes para todos, quando aspectos individuais e coletivos de

nossas vidas estão ampliados e acelerados. Assim, corremos o risco de deixar que

nossas paixões estejam acima de nosso convívio social, de deixar que a correria do

tempo e das informações determine o alcance de nossa responsabilidade quando,

como gestores públicos e legisladores, sustentamos ações que impactam a vida de

20 milhões de mineiros.

Nesse contexto de desafios e impactos estão também as empresas e entidades

associativas que, administradas por pessoas conscientes e envolvidas, são capazes

de tomar atitude pela valorização da vida. Essa responsabilidade mútua de atitude

cidadã é ampliada quando se chega aos campos de futebol, onde todos os mineiros

se encontram, seja com a bola no pé, seja nas arquibancadas. A competição entre

times alimenta o que há de mais vigoroso em cada um e traz em si uma mistura de

sensações e  sentimentos,  muitas  vezes  violentos,  de competição e  de  desejo  de

vitória.

Como mostrar aos torcedores apaixonados, cada qual por seu time, que, na vida,

estamos todos juntos no mesmo campo de futebol? Como mostrar que a paz entre as

torcidas é mais que um “slogan”,  é uma necessidade de sobrevivência do próprio

futebol? Que em nossa existência competitiva dependemos uns dos outros, mesmo

quando mostramos a todos nossas diferenças e nossas preferências? Que a força

interior que nos faz pular, gritar e comemorar o gol é a mesma força criativa que faz a

vida, a compaixão e a solidariedade?

Esses são os desafios que uniram a Fundação Hemominas, a Federação Mineira

de Futebol e a Rede Globo Minas na mobilização da Associação Mineira de Cronistas

Esportivos, dos times e clubes da primeira divisão e na mobilização dos torcedores

durante todo o Campeonato Mineiro.

E conseguimos: mais de 36 mil torcedores doaram sangue entre fevereiro e maio

deste ano. Muitos torcedores doadores participaram das matérias e das ações nos
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campos de futebol e nas redes sociais.

Temos muito o que comemorar. A solidariedade e a paixão no campo estão agora

definitivamente  unidas.  E  vamos  continuar  com  a  mobilização  para  a  doação  de

sangue durante a Copa das Confederações e a Copa do Mundo, em 2014. Espero

que essa campanha se torne perene.

Agradeço  ao  Corpo  de  Bombeiros,  que  nos  prestigia  nesta  homenagem,  aos

torcedores,  aos  times  do  Campeonato  Mineiro,  aos  parceiros,  à  Assembleia

Legislativa e à sociedade mineira, que acredita na doação de sangue. Muito obrigada.

Palavras do Sr. Presidente

Exma. Sra. Júnia Guimarães Mourão Cioffi, Presidente da Fundação Hemominas;

Exmos.  Srs.  Igor  Drumond,  representando a Federação Mineira  de  Futebol;  José

Amaro  Siqueira,  representando  a  Rede  Globo  Minas;  Roberto  Rocha  Tross,

Secretário Municipal Adjunto de Lazer, representando o Prefeito de Belo Horizonte,

Marcio  Lacerda;  Leonardo  Sarsur,  Presidente  do  Tribunal  de  Ética  da  OAB-MG,

representando o Presidente, Luís Cláudio da Silva Chaves; estimado Deputado Célio

Moreira, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem.

O Presidente desta  Casa,  Deputado Dinis  Pinheiro,  não pôde comparecer,  mas

encaminhou  uma  mensagem  aos  homenageados  e  a  todos  os  presentes  nos

seguintes termos: (- Lê:)

“A Assembleia de Minas sente-se particularmente orgulhosa por participar do tão

necessário  projeto  Torcida  Doadora,  em uma aprazível  parceria  com a Fundação

Hemominas, a TV Globo Minas e a Federação Mineira de Futebol. No momento em

que as atenções do mundo e do Brasil inteiro estão voltadas para o futebol, torna-se

ainda  mais  relevante  esse  gesto  voluntário  de  doação  de  sangue  por  parte  do

torcedor mineiro. Encarar a solidariedade como um ato saudável e acima de qualquer

rivalidade  nos  torna  mais  humanos,  mais  maduros  e  mais  conscientes  da

fundamental importância de salvar vidas. E esse gesto grandioso, graças à Fundação

Hemominas, poderá - por que não? - repetir-se nos próximos campeonatos mineiros,

como, aliás, disse aqui a nossa Presidenta.

Nossos estádios, que já se colocam a postos para a Copa das Confederações, que

se inicia amanhã, e para a grande festa mundial que será a Copa de 2014, devem
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também ser vistos como palcos para o exercício da melhor cidadania. Não apenas

aqueles que precisam de receber sangue para continuar vivendo se beneficiam com o

projeto. O próprio futebol e toda a sociedade precisam de atitudes não violentas que

nos façam perceber que nossas paixões podem ser positivas e capazes de trazer

alento ao mundo. A doação de sangue, embora sujeita a certas circunstâncias, é um

procedimento que não acarreta nenhum problema e está acessível, em princípio, a

todos que tenham entre 16 e 67 anos e que estejam gozando de boas condições de

saúde. Certamente, não é preciso ser membro de uma torcida para realizar esse ato.

Portanto,  quem  corresponde  ao  perfil  mencionado  pode  procurar  diretamente  a

Fundação Hemominas, hoje a maior rede hemoterápica do Brasil, presente em todas

as regiões do Estado e responsável por mais de 90% das transfusões realizadas em

Minas Gerais.

Todos os que se envolveram com o projeto, como a imprensa e os próprios times,

que provocaram uma resposta eficaz da população, merecem nosso agradecimento.

Esperamos  que  esse  exemplo  possa  se  traduzir  em  novas  atitudes  que  nos

encaminhem para um convívio pacífico, de respeito e tolerância com os adversários

e, sobretudo, de ajuda a quem precisa de nossa atenção. Muito obrigado”.

Essa foi a mensagem deixada por nosso Presidente, Deputado Dinis Pinheiro.

Apresentação Musical

O locutor - Neste momento, convidamos os presentes a ouvir uma apresentação da

Bombeiro Instrumental Orquestra Show - Bios. Composta por 12 músicos, a orquestra

busca  nessa  formação  a  possibilidade  de  tocar  uma variedade  muito  grande  de

estilos. Em suas apresentações, mistura música, informação cultural, dicas de saúde

e prevenção.  Na noite  de  hoje,  a  Bios  estará sob a  condução do 1º-Sgt.  Amauri

Pereira de Paula e interpretará as músicas “How deep is your love”, dos Bee Gees, e

“O que é, o que é”, de Gonzaguinha. Durante a apresentação, será declamado um

trecho da poesia “Doador de Sangue”, de Antônio Prates.

- Procede-se à apresentação musical.

O  Sr.  Presidente  -  Cumprimentamos  e  agradecemos  à  Bios  a  belíssima

apresentação.

Encerramento
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O Sr. Presidente - A Presidência manifesta a todos os agradecimentos pela honrosa

presença e, cumprido o objetivo da convocação, encerra os trabalhos, convocando as

Deputadas e os Deputados para a especial de segunda-feira, dia 17, às 20 horas, nos

termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.103/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

Encaminhado a esta Casa por meio da Mensagem nº 454/2013, o projeto de lei em

epígrafe,  de  autoria  do  Governador  do  Estado,  autoriza  a  abertura  de  crédito

suplementar  ao  Orçamento  Fiscal  do  Estado  em  favor  do  Tribunal  de  Justiça  do

Estado de Minas Gerais.

Publicado no Diário do Legislativo em 24/5/2013,  o projeto foi distribuído a esta

Comissão para receber parecer, nos termos do art. 160 da Constituição do Estado e

do art. 204 do Regimento Interno.

No  prazo  de  20  dias  estabelecido  pelo  §  2º  do  referido  art.  204,  não  foram

apresentadas emendas à proposição.

Fundamentação

A proposição em análise tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a abrir crédito

suplementar  ao Orçamento  Fiscal  do  Estado,  em favor  do  Tribunal  de  Justiça  do

Estado  de  Minas  Gerais  -  TJMG  -,  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), que se destinam a atender a:

- pessoal ativo e encargos sociais,  até o valor de R$38.000.000,00 (trinta e oito

milhões de reais);

- 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

e um centavos);

- 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
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seis centavos); e

- investimentos, até o valor de R$55.100,00 (cinquenta e cinco mil e cem reais).

A Constituição da República estabelece, em seu art. 167, inciso V, que é vedada a

abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem

indicação dos recursos correspondentes.

A Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro,

estabelece  que  os  créditos  suplementares  se  destinam  ao  reforço  de  dotação

orçamentária insuficientemente prevista na Lei do Orçamento. Dispõe ainda a referida

norma,  em  seu  art.  42,  que  os  créditos  serão  autorizados  por  lei  e  abertos  por

decreto. A abertura dos créditos depende da existência de recursos disponíveis para

ocorrer à despesa e será precedida de exposição justificativa, podendo ser utilizados,

entre  outros,  os  recursos  resultantes  de  anulação  parcial  ou  total  de  dotações

orçamentárias e os provenientes de excesso de arrecadação.

Em consonância com o disposto na referida norma, o projeto em tela especifica, em

seu  art.  2º,  as  fontes  de  recursos  a  serem  utilizados  para  a  abertura  do  crédito

solicitado, como segue:

- anulação de Recursos Ordinários do Tesouro Estadual de dotações do TJMG, no

valor de R$60.000.000,00 (sessenta milhões de reais);

- superávit financeiro do exercício de 2012 da receita de Contribuição do Servidor

para  o  Fundo  Financeiro  de  Previdência  -  Funfip  -  do  TJMG,  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);

-  anulação de recursos para Cobertura do Déficit  Atuarial do Regime Próprio de

Previdência Social do TJMG, no valor de R$10.000.000,00 (dez milhões de reais);

- superávit financeiro do exercício de 2012 da receita de Contribuição Patronal para

o Funfip do TJMG, 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);

- 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);

-  anulação  de  Recursos  Diretamente  Arrecadados  do  TJMG,  no  valor  de
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R$30.000.000,00 (trinta milhões de reais);

-  superávit  financeiro do exercício de 2012 da receita de Recursos Diretamente

Arrecadados  do  TJMG,  no  valor  de  R$82.600.000,00  (oitenta  e  dois  milhões  e

seiscentos mil reais);

-  superávit  financeiro do exercício de 2012 da receita de Recursos Diretamente

Arrecadados do Instituto Estadual de Florestas - IEF -,  no valor  de R$383.807,85

(trezentos e oitenta e três mil oitocentos e sete reais e oitenta e cinco centavos);

- excesso de arrecadação da receita de convênios, acordos e ajustes provenientes

dos  Municípios,  Estados  e  organizações  particulares  do  TJMG,  no  valor  de

R$200.432,99  (duzentos  mil  quatrocentos  e  trinta  e  dois  reais  e  noventa  e  nove

centavos);

- 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 - Ipem-MG -, no valor de R$19.190,39 (dezenove mil cento e noventa

reais e trinta e nove centavos); e

- excesso de arrecadação da receita de alienação de bens de entidades estaduais

do TJMG, no valor de R$55.100,00 (cinquenta e cinco mil e cem reais).

O  projeto  em  tela  atende  aos  requisitos  legais  que  disciplinam  a  matéria,  não

havendo óbice à sua aprovação por esta Casa.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.103/2013 na

forma original.

Sala das Comissões, 18 de junho de 2013.

Zé Maia, Presidente e relator - Adalclever Lopes - Jayro Lessa - Romel Anízio -

Ulysses Gomes.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.121/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do  Deputado Anselmo José Domingos,  o projeto de lei  em tela  visa

declarar de utilidade pública a Associação Amigos do Coração -  Amicor - , com sede

no Município de Mateus Leme.
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A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  30/5/2013 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 4.121/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Amigos do Coração -  Amicor - , com sede no Município de Mateus Leme.

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. 12, § 1º, que as

atividades de seus dirigentes, conselheiros e associados não serão remuneradas; 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 instituição dissolvida.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.121/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 18 de junho de 2013.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente -  Leonardo Moreira, relator -  Romel Anízio -  Luiz

Henrique.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.130/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Rogério Correia, o projeto de lei em epígrafe altera a Lei nº
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14.848, de 12 de dezembro de 2003, que declara de utilidade pública a Associação

Folclórica  Santos  Reis  de  Santa  Cruz  da  Prata,  com  sede  no  Município  de

Guaranésia.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  4/6/2013  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  4.130/2013  tem  por  finalidade  alterar  a  Lei  nº  14.848,  de

12/12/2003, que declara de utilidade pública a Associação Folclórica Santos Reis de

Santa  Cruz da  Prata,  com  sede no Município  de  Guaranésia,  com o  objetivo  de

adequar a denominação da entidade à alteração estatutária ocorrida em 23/4/2006,

que  mudou  seu  nome para  Associação  Folclórica  Santos  Reis  e  Comunitária  de

Santa Cruz da Prata.

Importante  ressaltar  que  as  alterações  estatutárias  não  incidiram  sobre  as

características e finalidades da entidade, mantidos os requisitos exigidos pela Lei nº

12.972, de 1998, que dispõe sobre a declaração de utilidade pública.

Note-se, pois, que a proposição em análise visa sanar o conflito existente entre a

atual razão social da entidade e a anterior, considerada pela Lei nº 14.848, de 2003.

Nesse sentido, orienta-se pela Lei Complementar nº 78, de 2004, que dispõe sobre a

elaboração, a alteração e a consolidação das leis no Estado. Essa norma, em seu art.

13, determina que uma lei deve ser modificada por meio de outra lei, que lhe dê nova

redação, acrescente ou revogue dispositivo.

Dessa forma, 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 4.130/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 18 de junho de 2013.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente -  Leonardo Moreira, relator -  Romel Anízio -  Luiz

Henrique.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 693/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.866/2009, visa autorizar o Poder Executivo a

doar à Câmara Municipal de Coração de Jesus o imóvel que especifica.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  24/3/2011  e  distribuída  às

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

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

aspectos jurídico, constitucional e legal, nos termos dos arts. 188 e 102, III, “a”, do

Regimento Interno.

Em 19/4/2011, esta relatoria solicitou que a proposição fosse baixada em diligência

à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão -  Seplag - , para que informasse

sobre a situação do imóvel; ao Prefeito Municipal de Coração de Jesus, para que

declarasse sua aquiescência ao negócio jurídico em questão; e ao autor, para que

apresentasse cópia do registro do imóvel.

Vencido o prazo previsto no art. 301 do Regimento Interno sem que as respostas do

Prefeito Municipal e do autor da matéria tenham sido recebidas, passamos à análise

do projeto.

Fundamentação

Pretende o Projeto de Lei nº 693/2011 autorizar o Poder Executivo a doar à Câmara

Municipal  de  Coração de Jesus o  imóvel  constituído  de  um terreno com área de

380m², situado nesse Município, e registrado sob o nº 24, a fls. 9 do Livro 3.

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. Atendendo a

essa determinação,  o parágrafo único do art.  1º  da proposição destina o bem ao
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funcionamento da Câmara Municipal de Coração de Jesus.

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.

Cabe ressaltar que a Seplag, por meio da Nota Técnica nº 538/2011, posicionou-se

favoravelmente à pretendida transferência de domínio, uma vez que o referido bem,

onde funcionou por 45 anos o antigo fórum daquela comarca, está obsoleto para o

Estado, e a Câmara Municipal não possui imóvel próprio.

Ressaltou, entretanto, a necessidade de que a doação seja efetivada ao Município

de Coração de Jesus e que a área do imóvel não conste do projeto, uma vez que

esse dado não consta em seu registro.

Em decorrência disso, apresentamos, ao final deste parecer,  o Substitutivo nº 1,

que  acata  as  alterações  sugeridas  pela  Seplag  e  faz  a  adequação  da  matéria  à

técnica legislativa.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 693/2011 na forma do Substitutivo nº 1, redigido a seguir.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Coração de Jesus 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 Coração de

Jesus, o imóvel situado nesse Município e registrado sob o nº 24, a fls. 9 do Livro 3,

no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Coração de Jesus.

Parágrafo único -  O imóvel descrito no “caput” deste artigo destina-se à instalação

da Câmara Municipal de Coração de Jesus.

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

Sala das Comissões, 18 de junho de 2013.
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Sebastião Costa, Presidente -   Luiz Henrique,  relator  -   Romel Anízio -   Dalmo

Ribeiro Silva.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 752/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Wander  Borges  e  resultante  do  desarquivamento  do

Projeto de Lei nº 2.015/2008, o projeto de lei em análise “dispõe sobre a proibição do

uso dos aparelhos de telefonia celular nos postos de abastecimento de combustível

localizados no Estado e dá outras providências”.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº

1,  que  apresentou.  Por  sua  vez,  a  Comissão  de  Segurança  Pública  opinou

favoravelmente  à  aprovação  da  matéria  com  a  Emenda  nº  1,  da  Comissão  de

Constituição e Justiça.

Vem agora a proposição a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art.

188, combinado com o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A matéria em comento dispõe sobre a proibição do uso de aparelhos de telefonia

celular em postos de abastecimento de combustível localizados no Estado. Em sua

justificação,  o  autor  argumenta  que  os  aparelhos  celulares,  além  de  poderem

ocasionar malefícios à saúde devido a sua radiação eletromagnética, podem trazer

risco de incêndio ou explosão quando utilizados em postos de combustíveis.

Em sua análise preliminar,  a Comissão de Constituição e Justiça apontou que o

Brasil é um dos maiores consumidores mundiais de combustíveis fósseis, além de

importante mercado de telefonia celular.  Essa Comissão indicou que a temática é

pertinente às áreas de segurança pública e de direito do consumidor, estando assim

dentro da área de competência do poder público estadual. E, de forma a uniformizar

as penalidades aplicadas aos fornecedores no caso de descumprimento da eventual

lei, apresentou emenda estabelecendo que tais penalidades serão as dispostas no

Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078, de 1990).

Por  sua  vez,  a  Comissão  de  Segurança  Pública  afirmou  que  as  notícias  que



1072
____________________________________________________________________________

circulam em sítios da internet associando o uso de celular a incêndios e explosões

em postos de combustíveis correspondem a mal-entendidos e equívocos, incluindo-

se nas chamadas “lendas urbanas”. Para comprovar tal afirmação, essa Comissão

indicou estudos técnicos segundo os quais a probabilidade de um telefone celular

causar explosão em posto de combustível é muito reduzida.

Ainda assim, a Comissão de Segurança Pública lembrou que a Agência Nacional do

Petróleo -  ANP - , autarquia vinculada ao Ministério de Minas e Energia que tem a

competência de promover a regulação, a contratação e a fiscalização das atividades

econômicas integrantes da indústria do petróleo, editou a Portaria ANP nº 104/2000,

que punia a não instalação de cartazes indicando a proibição do uso de celular em

instalações de armazenamento, carregamento ou descarga de petróleo e derivados,

biodiesel ou mistura de óleo diesel e biodiesel. Ocorre que postos de combustíveis

frequentemente estão associados a estruturas que não se relacionam diretamente

com o abastecimento, como lojas de conveniência e restaurantes. Assim, a eventual

aprovação do projeto seria mais restritiva que a norma que havia sido determinada

pela ANP. Note-se que a Portaria ANP nº 104 foi sucedida pela Portaria ANP nº 42,

que não traz referência ao uso do celular.

Entretanto, a Comissão de Segurança Pública apontou que a proibição do uso de

celular  em  postos  de  abastecimento  pode  constituir  medida  preventiva  contra  o

cometimento de delitos  por criminosos que se utilizam desse tipo de instrumento,

especialmente em sequestros. Por esse motivo, opinou favoravelmente à aprovação

da matéria com a Emenda nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

No que é próprio desta Comissão, apontamos que a instituição de norma sem que

haja meios de fiscalização e punição corre o risco de se revelar inócua. Além disso,

como a matéria se insere também no âmbito da segurança pública, em que a atuação

do poder público estadual é preponderante, por meio, por exemplo, das Polícias Civil

e Militar, é razoável imaginar que a fiscalização e outras determinações derivadas da

eventual aprovação do projeto de lei possam acarretar novos gastos para o Estado,

haja vista a grande extensão da rede de postos de combustível no Estado. Nesse

caso, de acordo com a Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, cabe indicar a

estimativa do impacto orçamentário-financeiro da norma no exercício em que deva
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entrar  em  vigor  e  nos  dois  subsequentes  e  as  respectivas  fontes  de  recursos,

elementos que não integram o projeto em análise.

Por fim, ressalte-se que o uso do telefone celular enquanto se dirige é altamente

arriscado, pois desvia a atenção do motorista do trânsito, favorecendo a ocorrência

de  acidentes.  Ora,  é  comum  que  os  motoristas  façam  paradas  em  postos  de

combustíveis,  principalmente  ao  longo  das  rodovias,  a  fim  de  utilizar  telefones

celulares com segurança. Efetivando-se a proibição do uso de celulares em postos,

poderia ocorrer um aumento do uso desses instrumentos por condutores ao volante,

implicando risco não só para o motorista, mas também para todos no trânsito.

Diante  do  exposto  e  considerando  que  a  Comissão  de  Segurança  Pública

argumentou suficientemente quanto à improbabilidade de o uso de celulares causar

incêndios e explosões, opinamos contrariamente à aprovação da matéria.

Conclusão

Considerando o apresentado, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei nº 752/2011.

Sala das Comissões, 18 de junho de 2013.

Zé Maia, Presidente - Jayro Lessa, relator - Lafayette de Andrada - Romel Anízio -

Ulysses Gomes.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.623/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Arlen Santiago, o projeto de lei em epígrafe “determina a

comunicação, por parte dos hospitais, clínicas e postos de saúde, na ocorrência de

embriaguez ou de uso de drogas por criança ou adolescente”.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  5/11/2011,  a  matéria  foi  distribuída  às

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

de Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber parecer.

Nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno, foi anexado à proposição o

Projeto de Lei nº 3.916/2013.

Cabe  a  esta  Comissão  o  exame  preliminar  dos  aspectos  de  juridicidade,

constitucionalidade  e  legalidade  da  proposição,  nos  termos  do  art.  102,  III,  “a”,

combinado com o art. 188, do Regimento Interno.
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Fundamentação

A proposição  tem  por  escopo  obrigar  os  hospitais,  postos  de  saúde  e  clínicas

públicas ou privadas, localizadas no Estado, a comunicar aos órgãos públicos e a

registrar em um cadastro as ocorrências com todas as crianças e adolescentes que

tenham sido atendidos nos setores de emergência por consumo excessivo de álcool

ou por uso de drogas. De acordo com o projeto, a unidade de saúde que descumprir

o  que  ficou  estabelecido  será  penalizada  na  forma  do  seu  art.  3º.  Todavia,  a

proposição não menciona quais seriam os órgãos públicos a serem notificados.

Por outro lado, determina que a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente

- DPCA - e o Conselho Tutelar da região deverão ser imediatamente informados da

ocorrência, assim como os pais ou responsáveis legais.

Por fim, atribui competência aos órgãos públicos, sem mais uma vez identificá-los,

de apurar as circunstâncias dos fatos, estabelecer responsabilidades pelo ocorrido e

aplicar  medidas  cabíveis  em  conformidade  com  o  Estatuto  da  Criança  e  do

Adolescente  -  ECA -,  e,  aos  Conselhos  Tutelares,  o  acompanhamento  anual  da

evolução  social,  escolar  e  familiar  da  criança ou adolescente  vítima do  consumo

excessivo de álcool ou que faz uso de drogas.

A Constituição Estadual, em seu art. 186, determina que “a saúde é direito de todos

e a assistência a ela é dever  do Estado, assegurada mediante políticas sociais e

econômicas que visem à eliminação do risco de doenças e de outros agravos e ao

acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para sua promoção, proteção e

recuperação”.

E, ainda, o art. 187 da mesma Carta estabelece que as ações e os serviços de

saúde são de relevância pública e que cabe ao poder público sua regulamentação,

fiscalização e controle, na forma da lei.

O art. 24, inciso XII e §§ 1º e 2º, da Carta Federal relaciona a proteção e a defesa

da  saúde  entre  as  matérias  de  competência  concorrente  da  União  e  do  Estado,

cabendo à primeira a elaboração de norma geral e, ao segundo, a suplementação da

legislação federal para atender a suas peculiaridades.

Em consonância com os ditames constitucionais, o legislador federal elaborou a Lei

Federal nº 8.080, de 1990, Lei Orgânica da Saúde, que determina as condições para
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a promoção, a proteção e a recuperação da saúde, a organização e o funcionamento

dos serviços correspondentes e dá outras providências. O legislador estadual,  por

sua vez, editou a Lei nº 13.317, de 1999, o Código de Saúde do Estado de Minas

Gerais, que prevê, no parágrafo único do art. 9º, que as ações de comunicação e de

educação em saúde constituem instrumento estratégico obrigatório e permanente da

atenção à saúde.

Outrossim, o mesmo art. 24 da Lei Maior, nos termos do seu inciso XV, relaciona a

proteção à infância e à juventude entre as matérias de competência concorrente da

União e do Estado.

De acordo com a Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que contém o ECA,

notadamente os seus arts.  131 e 132,  o Conselho Tutelar  é órgão permanente e

autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento

dos  direitos  da  criança e  do  adolescente,  definidos  nessa  lei,  existente  em  cada

Município e em cada região administrativa.

Já o art. 136 do referido Estatuto estabelece as atribuições do Conselho Tutelar,

destacando-se  os  seus  incisos  I,  II  e  III,  alínea  “a”,  que  estabelecem,

respectivamente, as atribuições de atender as crianças e adolescentes nas hipóteses

previstas nos arts. 98 e 105, aplicando as medidas previstas no art. 101, I a IV; de

atender e aconselhar os pais ou responsável, aplicando as medidas previstas no art.

129,  I  a  VII;  e  de  promover  a  execução  de  suas  decisões,  podendo para  tanto,

requisitar  serviços  públicos  nas  áreas  de  saúde,  educação,  serviço  social,

previdência, trabalho e segurança.

A par do exposto, cumpre,  apenas, observar que a proposição contém algumas

impropriedades, as quais são passíveis de retificação, mediante a apresentação do

Substitutivo nº 1 na conclusão deste parecer.

Por derradeiro, ressaltamos que a proposição será, oportunamente, examinada no

mérito e que os argumentos expendidos neste parecer são inteiramente válidos para

o exame do Projeto de Lei  nº  3.916/2013,  anexado à proposição em análise, por

conter semelhante teor.

Conclusão

Concluímos, pois, pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto de
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Lei nº 2.623/2011 na forma do Substitutivo nº 1, redigido a seguir.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Estabelece  a  notificação  compulsória  dos  casos  de  uso  de  álcool  e  de  outras

drogas  por  crianças  e  adolescentes  atendidos em serviços de  saúde públicos ou

privados, no âmbito do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam os profissionais de saúde obrigados a notificar ao Conselho Tutelar,

ao Juizado da Infância e Juventude ou à autoridade judiciária competente, quando for

o caso, e aos pais ou responsáveis os casos de uso de álcool e de outras drogas por

crianças e adolescentes atendidos em serviços de saúde públicos ou privados.

Parágrafo único - Aos órgãos públicos a que se refere o “caput” compete aplicar as

medidas cabíveis, em conformidade com o Estatuto da Criança e do Adolescente -

ECA - e demais normas vigentes.

Art. 2º - O descumprimento do disposto nesta lei acarretará as seguintes sanções:

I - pagamento de multa no valor de 500 Ufirs;

II - pagamento de multa no valor de 1.000 Ufirs, em caso de reincidência.

Parágrafo  único  -  Os  recursos  decorrentes  da  aplicação das  penalidades serão

destinados às clínicas de recuperação de dependentes químicos do Estado.

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

Sala das Comissões, 18 de junho de 2013.

Sebastião  Costa,  Presidente  e  relator  -  Luiz  Henrique  -  Romel  Anízio  -  Dalmo

Ribeiro Silva.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.922/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Fred Costa, a proposição em epígrafe altera o inciso I do

art. 5º da Lei nº 14.181, de 17/1/2002, que dispõe sobre a política de proteção à fauna

e à flora aquáticas e de desenvolvimento da pesca e da aquicultura no Estado de

Minas Gerais.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  5/4/2013,  a  matéria  foi  distribuída  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento
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Sustentável.

Compete a este órgão colegiado a análise preliminar de seus aspectos jurídico,

constitucional e legal, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.922/2013 visa alterar o disposto no inciso I do art. 5º da Lei nº

14.181,  de  17/1/2002,  que dispõe sobre  a  política  de  proteção  à  fauna e à  flora

aquáticas  e  de  desenvolvimento  da  pesca  e  da  aquicultura  no  Estado  de  Minas

Gerais.

O Deputado proponente justifica a apresentação da proposição afirmando que a

“alteração proposta neste projeto de lei tem o intuito de propor novo regramento para

sistematizar  a  pesca esportiva  na modalidade "pesque e  solte",  instituindo a  cota

zero,  ou  seja,  a  proibição  da  retirada  do  peixe  do  local,  permitindo-se  apenas  o

consumo  no  próprio  local.  Ainda,  segundo  o  Deputado,  “a  cota  zero  tem  como

principal  objetivo  compensar  os  períodos  de  grande  pressão  de  pesca  em

determinados locais, permitindo a elevação e a recuperação dos estoques pesqueiros

nativos,  o  incremento  do  tamanho  médio  dos  peixes,  o  fomento  do  turismo  de

pescadores  esportivos,  possibilitando  a  manutenção  do  equilíbrio  biológico  e

garantindo a adequada evolução das espécies e da biodiversidade”.

A matéria constante da proposição em análise não se insere no âmbito daquelas de

iniciativa privativa a que se refere o art. 66 da Constituição do Estado, razão pela qual

a iniciativa legislativa, neste caso, é facultada a qualquer parlamentar, na forma do

art. 65 do referido diploma.

Além disso, depreende-se do disposto no inciso VIII do art. 24 da Constituição da

República e na alínea “f” do inciso XV do art. 10 da Constituição do Estado que a

matéria  em  questão  encontra-se  no  âmbito  da  legislação  concorrente,  por  dizer

respeito à conservação da natureza, à defesa dos recursos naturais, à proteção do

meio ambiente e ao controle da poluição.

Nesse  diapasão,  considerando-se  que  no  âmbito  da  legislação  concorrente

compete à União estabelecer normas gerais, cabe aos Estados a suplementação das

diretrizes e parâmetros fixados em lei federal (§§ 1º e 2º do art. 24 da Constituição da
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República).

Sobre o assunto, o Congresso Nacional aprovou a Lei nº 11.959, de 29/6/2009, que

dispõe sobre a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura e da

Pesca,  e  regula  as  atividades  pesqueiras,  além  de  revogar  a  Lei  nº  7.679,  de

23/11/1988,  e  dispositivos  do  Decreto-Lei  nº  221,  de  28/2/1967.  Nesta  Casa,  a

matéria é tratada na Lei  nº  14.181,  de 17/1/2002,  que dispõe sobre a política de

proteção à fauna e à flora aquáticas e de desenvolvimento da pesca e da aquicultura

no Estado de Minas Gerais.

Com efeito, o objeto da proposição em análise consiste na alteração do disposto no

inciso I do art. 5º da Lei nº 14.181, de 2002, cuja redação atual assim dispõe: “Art. 5º -

Para os efeitos desta lei, a pesca se classifica como: I -  amadora, quando praticada

com a finalidade de lazer ou recreação, autorizada pelo órgão competente;”. O projeto

em  exame objetiva  acrescentar,  ao  final  da  redação  do  dispositivo  anteriormente

transcrito,  a  seguinte  frase:  “(...)  ficando  estabelecida  cota  zero  para  efeito  de

transporte capturado, permitindo-se, apenas, o consumo pelos participantes, no local

da  realização  da  pesca”.  Verificamos,  pois,  que  a  alteração  objetiva  proibir  a

realização de pesca amadora com a  retirada  de peixes  do  local,  permitindo-se o

consumo apenas no próprio local onde foi realizada a pesca.

Nesse contexto, analisando a legislação federal que trata do assunto, verificamos

que a Lei nº 11.959, de 2011, define a pesca amadora como aquela que é praticada

por brasileiro ou estrangeiro, com equipamentos ou petrechos previstos em legislação

específica, tendo por finalidade o lazer ou o desporto (alínea “b” do inciso II do art.

8º). Inexiste, na legislação em referência, qualquer impedimento quanto à retirada de

peixes para consumo fora do local onde foi realizada a pesca.

Contudo, considerando que a matéria tratada no projeto em exame insere-se no

âmbito da legislação concorrente, não vislumbramos óbice à inserção, na legislação

estadual, de regra proibitiva que tenha por objetivo promover medidas protetivas ao

meio ambiente. Com efeito, a "contrario sensu", impedimento existiria se a legislação

estadual ou municipal pretendesse restringir ou ampliar condições ou determinações

contidas na  legislação federal  (normas  gerais).  Nesse sentido já  se manifestou  o

Supremo Tribunal Federal:
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“A Lei Municipal nº 8.640, de 2000, ao proibir a circulação de água mineral com teor

de flúor acima de 0,9 mg/l, pretendeu disciplinar sobre a proteção e defesa da saúde

pública, competência legislativa concorrente, nos termos do disposto no art. 24, XII,

da CB. É inconstitucional lei municipal que, na competência legislativa concorrente,

utilize-se do argumento do interesse local para restringir ou ampliar as determinações

contidas em texto normativo de âmbito nacional.” (RE 596.489-AgR, Rel. Min. Eros

Grau, julgamento em 27-10-2009, Segunda Turma, DJE de 20-11-2009).

Na  esteira  desse  entendimento,  sem  prejuízo  da  análise  de  mérito  que  será

realizada  pela  Comissão  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável,  a

proposição em exame compatibiliza-se com o princípio da proibição de retrocesso, o

qual,  no campo ambiental,  adquire maior relevância,  em virtude principalmente de

tratar-se de  direito  difuso,  bem  como com o princípio  da  proteção e  preservação

ambientais,  de  tal  modo que,  segundo o disposto no art.  225 da Constituição da

República, todos tenham direito ao “meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem

de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder

público e à coletividade o dever  de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e

futuras gerações”. Sobre este ponto, Paulo Affonso Leme Machado, referindo-se ao

princípio  do  acesso  equitativo  aos  recursos  naturais,  levando-se  em  conta  as

necessidades das futuras gerações, ensina que “a reserva dos bens ambientais, com

a sua não utilização atual, passaria a ser equitativa se fosse demonstrado que ela

estaria sendo feita para evitar o esgotamento dos recursos, com a guarda desses

bens  para  as  gerações  futuras”  (“Direito  ambiental  brasileiro”.  9ª  ed.  revista,

atualizada e ampliada. São Paulo: Malheiros, 2001. p. 45).

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 3.922/2013.

Sala das Comissões, 18 de junho de 2013.

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

Anízio.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.990/2013

Comissão de Constituição e Justiça
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Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, a proposição em epígrafe prorroga o

prazo  estabelecido  pelo  parágrafo  único  do  art.  7º  da  Lei  nº  17.110,  de  1º  de

novembro de 2007, que dispõe sobre o reconhecimento de localidade como estância

climática ou hidromineral e dá outras providências.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  26/4/2013,  a  matéria  foi  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Minas e Energia.

Compete a este órgão colegiado a análise preliminar de seus aspectos jurídico,

constitucional e legal, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.990/2013 objetiva prorrogar por dez anos, contados a partir de

1º  de  novembro  de  2007,  o  prazo  para  a  edição  de  lei  específica  para  o

reconhecimento de estâncias climáticas a que se refere o parágrafo único do art. 7º

da Lei nº 17.110, de 2007.

O Deputado justifica a apresentação do projeto de lei sob o fundamento de que “o

prazo  estabelecido  para  a  elaboração  de  legislação  específica  não  foi  suficiente,

considerando que os requisitos legalmente exigidos dependem de investimentos, que

não  foram  realizados  em  tempo”.  Averba  ainda  que  “a  prorrogação  do  prazo

estabelecido no parágrafo único do art.  7º da Lei  nº 17.110, de 2007, é de suma

importância  para  a  complementação  dos  requisitos  legais  e  a  ratificação  do

reconhecimento das estâncias climáticas, que será um importante fator de fomento ao

turismo local”.

A matéria da proposição em análise não se insere no âmbito daquelas de iniciativa

privativa  a  que se refere o  art.  66  da  Constituição  do Estado,  razão pela  qual  a

iniciativa legislativa, neste caso, é facultada a qualquer parlamentar, na forma do art.

65 do referido diploma.

Além disso,  o tema insere-se no âmbito da competência legislativa concorrente,

consoante se extrai do disposto no inciso VII do art. 24 da Constituição da República

e na alínea “g” do inciso XV do art. 10 da Constituição do Estado, por dizer respeito,

notadamente, à proteção ao patrimônio turístico e paisagístico.
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Nesse diapasão, considerando que no âmbito da legislação concorrente compete à

União estabelecer normas gerais, cabe aos Estados a suplementação das diretrizes e

parâmetros fixados em lei federal (§§ 1º e 2º do art. 24 da Constituição da República).

Na inexistência de lei  federal sobre o assunto, os Estados exercerão competência

legislativa plena, para atender a suas peculiaridades (§ 3º do art. 24 da Constituição

da República).

Em primeiro lugar, registramos que a lei que se pretende alterar foi aprovada com o

objetivo de atender  aos preceitos constitucionais e legais de incentivo ao turismo,

como instrumento de desenvolvimento social, econômico e cultural.

Nesse contexto, a Constituição da República, no título “Da Ordem Econômica e

Financeira”, trata do assunto no art.  180, segundo o qual “a União, os Estados, o

Distrito Federal e os Municípios promoverão e incentivarão o turismo como fator de

desenvolvimento social e econômico”.

Por seu turno, a Constituição mineira estabelece em seu art.  242 que “o Estado

apoiará e incentivará  o turismo como atividade econômica,  reconhecendo-o como

forma de promoção e desenvolvimento, social e cultural”. Além disso, o art. 243 do

mesmo diploma estipula  as  diretrizes  e  ações  que  deverão  ser  observadas  pelo

Estado, juntamente com o órgão colegiado representativo dos segmentos do setor, na

definição da política estadual de turismo.

No âmbito da legislação infraconstitucional, destaca-se, no plano federal, a Lei nº

11.771, de 17 de setembro de 2008, que estabelece normas sobre a Política Nacional

de  Turismo,  define  as  atribuições  do  governo  federal  no  planejamento,

desenvolvimento e estímulo ao setor turístico e disciplina a prestação de serviços

turísticos, o cadastro,  a classificação e a fiscalização dos prestadores de serviços

turísticos (art. 1º).

No plano estadual, foi instituído pela Lei nº 12.398, de 12 de dezembro de 1996, o

Plano Mineiro de Turismo, que deve ser elaborado em consonância com os objetivos,

as  diretrizes  e as estratégias  estabelecidos no Plano Mineiro de Desenvolvimento

Integrado (art. 1º), com o objetivo de definir e orientar a implementação da política

estadual para o setor (art. 2º).

Analisando especificamente o objeto da proposição em tela, percebemos que a Lei
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nº 17.110, de 2007, estabelece os requisitos para o reconhecimento de localidade

como estância climática ou hidromineral, que se dará por meio de lei específica, nos

termos de seu art. 1º. Além dos requisitos gerais previstos no art. 2º da referida lei,

devem ser preenchidos os requisitos específicos para o reconhecimento de localidade

como estância climática (art. 3º) ou como estância hidromineral (art. 5º). Além disso, o

projeto de lei que vise ao reconhecimento de instância climática e hidromineral será

instruído com os documentos previstos, respectivamente, nos arts. 4º e 6º da Lei nº

17.110. de 2007.

Dessa maneira, o “caput” do art. 7º da Lei nº 17.110, de 2007, reconheceu como

estâncias  climáticas  a  localidade  de  Monte  Verde,  Distrito  do  Município  de

Camanducaia, e a localidade de Maria da Fé, sede do Município de Maria da Fé.

Contudo,  consoante  se  extrai  do  disposto  no  parágrafo  único  do  art.  7º,  o

reconhecimento a que se refere o “caput” será considerado revogado se, no prazo de

cinco anos  contados  da  data  de  publicação da  referida  lei,  não for  editada  a  lei

específica para o reconhecimento de cada estância climática, devendo, para tanto,

ser  atendidos  os  requisitos  estabelecidos  na  Lei  nº  17.110,  de  2007  (gerais  e

específicos).

Percebemos,  pois,  que,  durante  o  período de cinco  anos,  contados  a  partir  da

publicação da Lei nº 17.110 (1º de novembro de 2007) as localidades de Monte Verde

e de Maria da Fé foram reconhecidas como estâncias climáticas, ainda que as leis

específicas não tenham sido editadas, conforme permissivo legal. Entretanto, a partir

de 1º de novembro de 2012, as localidades referidas deixariam de ser consideradas

como estâncias climáticas, tendo em vista que não houve a deflagração do processo

legislativo pertinente.

Nesses  termos,  a  proposição,  objetivando  preservar  os  atributos  turísticos,

ambientais,  sociais  e  culturais  das  localidades,  altera  o  prazo  a  que  se  refere  o

parágrafo único do art. 7º da Lei nº 17.110, de 2007, para o período de dez anos,

contados a partir da edição da lei em referência, de modo a evitar, portanto, que as

localidades percam o atributo de estâncias climáticas a partir da data de exaurimento

do período de cinco anos.

Por  fim,  concluímos  que  o  projeto  de  lei  em  análise  está  atribuindo  efeitos
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repristinatórios ao disposto no art. 7º da Lei nº 17.110, de 2007, de modo a revigorar o

reconhecimento das localidades já referidas como estâncias climáticas.

Conclusão

Pelas  razões  expostas,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade do Projeto de Lei nº 3.990/2013 com a Emenda nº 1, a seguir redigida:

EMENDA Nº 1

Substitua-se, no art. 1º, a expressão “fica prorrogado por” por “passa a ser de”.

Sala das Comissões, 18 de junho de 2013.

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

Anízio.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.122/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Dilzon Melo,  o Projeto de Lei  nº  3.122/2012 autoriza o

Poder Executivo a doar ao Município de São Gonçalo do Sapucaí o trecho de rodovia

que especifica.

A proposição foi aprovada no 1º turno na forma do Substitutivo nº 1 e retorna 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 obediência ao § 1º do citado art. 189, a redação do vencido faz parte deste

parecer.

Fundamentação

Trata o Projeto de Lei nº 3.122/2012, na forma aprovada em Plenário, de desafetar

o bem público constituído pelo trecho de 600m 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 do Sapucaí.

Além  da  desafetação,  o  art.  2º  da  proposição  autoriza  a  doação  do  trecho  ao

Município de São Gonçalo do Sapucaí, de forma a que passe a integrar o perímetro

urbano do Município como via urbana; e o art. 3º estabelece que, se o donatário não

der  ao bem a finalidade prevista no projeto  no prazo de cinco anos contados da
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lavratura da escritura pública de doação, o imóvel reverterá ao patrimônio do doador.

A efetivação da transferência de domínio desse trecho da Rodovia MG-878 para o

Município de São Gonçalo do Sapucaí não implicará alteração na natureza jurídica do

bem público, que continuará inserido na categoria de bem de uso comum do povo,

uma vez que o percurso será destinado à instalação de via urbana. A modificação

básica  incidirá  sobre  a  titularidade  do  imóvel,  que  passará  a  integrar  o  domínio

público  municipal,  e,  consequentemente,  será  o  Município  de  São  Gonçalo  do

Sapucaí  que  assumirá  a  responsabilidade  pelas  obras  de  sua  manutenção  e

conservação.

A proposição em análise se encontra de acordo com os preceitos legais que tratam

de alienação de bem público estadual,  pois  ela  somente pode ser  realizada com

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 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.

Ademais, não representa despesas para o erário e não acarreta repercussão na Lei

Orçamentária. Portanto, ratifica-se o entendimento desta Comissão de que a matéria

pode ser transformada em lei.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.122/2012, no

2º turno, na forma do vencido no 1º turno.

Sala das Comissões, 18 de junho de 2013.

Zé Maia, Presidente -  Adalclever Lopes, relator -  Lafayette de Andrada -  Romel

Anízio - Ulysses Gomes - Jayro Lessa.

PROJETO DE LEI Nº 3.122/2012

(Redação do Vencido)

Dispõe sobre a desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doar ao

Município de São Gonçalo do Sapucaí o trecho de rodovia que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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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 do 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 do 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. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.316/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

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 doar ao Município de

Pedra do Anta o trecho que especifica.

A proposição foi aprovada no 1º turno na forma do Substitutivo nº 1 e retorna 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 obediência ao § 1º do referido art. 189, a redação do vencido faz parte deste

parecer.

Fundamentação

O  Projeto  de  Lei  nº  3.316/2012,  na  forma  aprovada  em  Plenário,  tem  como

finalidade desafetar o bem público constituído pelo trecho da Rodovia MG-120, com

extensão de 500m, compreendido entre o Km 18,7 e o Km 19,2.

De acordo com o art. 2º da proposição, o Poder Executivo fica autorizado a doar

esse trecho ao Município de Pedra do Anta para que passe a integrar seu perímetro

urbano, com a instalação de via urbana.
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O art. 3º estabelece que, se o donatário não der ao bem a finalidade prevista no

projeto no prazo de cinco anos contados da escritura pública de doação, ele reverterá

ao patrimônio do doador.

Cabe  destacar  que  a  efetivação  da  transferência  de  domínio  desse  trecho  da

Rodovia MG-120 para o Município de Pedra do Anta não implica alteração de sua

natureza jurídica, pois o bem continuará como via pública, também classificada como

de uso comum do povo. A modificação básica incidirá sobre a titularidade do imóvel,

que passará a integrar o domínio público municipal. Assim, será o Município de Pedra

do  Anta  que  assumirá  a  responsabilidade  pelas  obras  de  sua  manutenção  e

conservação.

Após análise, conclui-se que o projeto de lei em apreço se encontra de acordo com

os preceitos legais que tratam de alienação de bem público estadual, pois a alienação

somente  pode  ser  realizada  com  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 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  portanto,  o  entendimento  desta  Comissão de que  a  proposição  não

representa despesas para o erário e não acarreta repercussão na lei orçamentária,

podendo ser transformada em lei.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.316/2012, no

2º turno, na forma do vencido em 1º turno.

Sala das Comissões, 18 de junho de 2013.

Zé  Maia,  Presidente  -  Romel  Anízio,  relator  -  Jayro  Lessa  -  Ulysses  Gomes  -

Lafayette de Andrada - Adalclever Lopes.

PROJETO DE LEI Nº 3.316/2012

(Redação do Vencido)

Dispõe sobre a desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doar ao

Município de Pedra do Anta o trecho de rodovia que especifica.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica desafetado o bem público constituído pelo trecho da Rodovia MG-120,

com extensão de 500m (quinhentos metros), compreendido entre o Km 18,7 e o Km

19,2.

Art. 2º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Pedra do Anta 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 Pedra do Anta 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.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 20 DE JUNHO DE 2013

ATA

ATA DA 40ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 18/6/2013

Presidência do Deputado Hely Tarqüínio

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

Correspondência: Mensagens nºs 467 e 468/2013 (encaminhando o Projeto de Lei nº

4.214/2013  e  emenda  ao  Projeto  de  Lei  nº  3.688/2013,  respectivamente),  do

Governador  do  Estado  -  Ofício  nº  8/2013  (encaminhando  o  Projeto  de  Lei  nº

4.213/2013), do Procurador-Geral de Justiça - Ofícios - 2ª Fase (Grande Expediente):

Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 4.215 a 4.220/2013 - Projetos de

Resolução  nºs  4.221  e  4.222/2013  -  Requerimentos  nºs  4.989  a  4.994/2013  -

Requerimento  da  Deputada  Liza  Prado  -  Comunicações:  Comunicações  dos

Deputados Dalmo Ribeiro Silva e Carlos Pimenta - Oradores Inscritos: Discurso do

Deputado Dalmo Ribeiro Silva; questão de ordem; chamada para recomposição do

número  regimental;  inexistência  de  quórum  para  a  continuação  dos  trabalhos  -

Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Dinis Pinheiro - Hely Tarqüínio - Neider Moreira - Adalclever Lopes - André Quintão -

Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio

Mourão - Braulio Braz - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Dalmo

Ribeiro Silva - Deiró Marra - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Fabiano Tolentino

- Fred Costa - Glaycon Franco - Gustavo Corrêa - Hélio Gomes - Inácio Franco -

Jayro Lessa - João Leite - 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 -  Pinduca

Ferreira - Pompílio Canavez - Romel Anízio - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas -

Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite -

Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Zé Maia.
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Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Hely  Tarqüínio)  -  Às  14h6min,  a  lista  de

comparecimento  registra  a  existência  de  número  regimental.  Declaro  aberta  a

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

trabalhos.  Com  a  palavra,  o  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

-  O  Deputado Neider  Moreira,  2º-Secretário,  nas funções de 1º-Secretário,  lê  a

seguinte correspondência:

“MENSAGEM Nº 467/2013*

Belo Horizonte, 14 de junho de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Tenho  a  honra  de  encaminhar  a  Vossa Excelência,  para  exame dessa  egrégia

Assembleia Legislativa, projeto de lei que altera a Lei nº 20.251, de 14 de junho de

2012,  que  autoriza  o  Poder  Executivo  a  contratar  operação  de  crédito  com  a

Corporação Andina de Fomento - CAF.

A  referida  alteração  objetiva  precipuamente  acrescentar  a  Caixa  Econômica

Federal, o Banco do Brasil S.A. e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico

e Social como possíveis agentes financiadores das operações de que trata a Lei retro

mencionada, com vistas a financiar atividades e projetos do Estado, em especial as

ações definidas no Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG.

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.
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PROJETO DE LEI Nº 4.213/2013

Altera a Lei nº 20.251, de 14 de junho de 2012, que autoriza o Poder Executivo a

contratar operação de crédito com a Corporação Andina de Fomento - CAF.

Art. 1º - A ementa da Lei nº 20.251, de 14 de junho de 2012, passa vigorar com a

seguinte redação:

“Autoriza o Poder  Executivo a contratar operação de crédito com a Corporação

Andina de Fomento, a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil S.A. e o Banco

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, para os fins que menciona e dá

outras providências.”

Art.  2º  -  O  art.  1º  da  Lei  nº  20.251,  de  2012,  passa a  vigorar  com a  seguinte

redação:

“Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito com a

Corporação Andina de Fomento, a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil S.A.

e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, no valor total de até

R$600.000.000,00  (seiscentos  milhões  de  reais)  ou  o  equivalente  em  moeda

estrangeira, a serem aplicados na execução do Programa Minas Investe II.

Parágrafo único - A operação a que se refere o “caput” tem por objetivo financiar

atividades e projetos do Estado, em especial ações estabelecidas no Plano Plurianual

de Ação Governamental - PPAG - relacionadas à melhoria da infraestrutura estadual.”

Art. 3º - 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 468/2013*

Belo Horizonte, 17 de junho de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Tenho  a  honra  de  encaminhar  a  Vossa Excelência,  para  exame dessa  egrégia

Assembleia  Legislativa,  emenda 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
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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 emenda encaminhada objetiva a criação de quatrocentos e quinze cargos de

provimento efetivo da carreira de Gestor Ambiental, de que trata a Lei nº 15.461, de

13 de janeiro de 2005, para adequar o quadro de pessoal da Secretaria de Estado de

Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável  -  Semad  -  às  necessidades

institucionais.

Com o intuito de minimizar o impacto financeiro da proposta, serão extintos cento e

sessenta e oito cargos vagos de provimento efetivo da carreira de Técnico Ambiental

e  duzentos  e  oitenta  e  cinco  cargos  vagos  de  provimento  efetivo  da  carreira  de

Analista Ambiental, de que trata a Lei nº 15.461, de 2005.

Anoto,  por fim, que os valores de impacto financeiro decorrentes das alterações

propostas  no  projeto  de  lei  foram  aprovados  de  acordo  com  a  disponibilidade

financeira  e  orçamentária  e  são  compatíveis  com  os  limites  de  despesas

determinados pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a propor a emenda ao

Projeto de Lei nº 3.688, de 2013.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

EMENDA Nº 3 AO PROJETO DE LEI Nº 3.688/2013

Acrescente-se, onde convier, os seguintes artigos ao Projeto de Lei nº 3.688, de

2013:

“Art.  (...)  -  Ficam extintos  os seguintes  cargos vagos  de provimento efetivo  das

carreiras do Grupo de Atividades de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

do Poder Executivo, instituídas pela Lei nº 15.461, de 13 de janeiro de 2005:

I -  cento e sessenta e oito cargos de Técnico Ambiental, com lotação no Instituto

Estadual de Florestas - IEF;

II - duzentos e oitenta e cinco cargos vagos de Analista Ambiental, com lotação no

IEF e na Fundação Estadual do Meio Ambiente - Feam.

Art.  (...)  -  Ficam criados quatrocentos e quinze cargos de provimento efetivo da



1093
____________________________________________________________________________

carreira de Gestor Ambiental, de que trata a Lei nº 15.461, de 2005, pertencente ao

Grupo de Atividades de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, com lotação

na Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - Semad.

Parágrafo único - Em virtude da criação de cargos prevista no “caput” e da extinção

de cargos prevista no art. (....) desta lei, a quantidade de cargos das carreiras a seguir

passa a ser:

I - “282” para a carreira de Técnico Ambiental, constante no item I.1.2 do Anexo I da

Lei nº 15.461, de 2005;

II - “682” para a carreira de Analista Ambiental, constante no item I.2.1 do Anexo I

da Lei nº 15.461, de 2005;

III - “604” para a carreira de Gestor Ambiental, constante do item I.3.1 do Anexo I da

Lei nº 15.461, de 2005.”.

- 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.

“OFÍCIO Nº 8/2013*

Belo Horizonte, 29 de maio de 2013.

Senhor Presidente,

A par de cumprimentá-lo, apraz-me encaminhar a Vossa Excelência, nos termos do

art. 66, § 2º, c/c o art. 122 da Constituição do Estado de Minas Gerais, e do art. 18,

incisos VIII  e XV,  da Lei  Complementar nº  34,  de 12 de setembro de 1994, para

deliberação dessa augusta Assembleia Legislativa, o incluso projeto de lei que dispõe

sobre a revisão de vencimentos do Quadro de Pessoal dos Serviços Auxiliares do

Ministério Público do Estado de Minas Gerais.

Na proposição é observado o índice de reajuste de 6,49% (seis vírgula quarenta e

nove por cento), correspondente ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo

- IPCA -, apurado no período de maio/2012 a abril/2013, conforme divulgação do sítio

do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.

A despesa decorrente da aplicação desse índice importará o acréscimo de recursos

orçamentários adicionais, solicitados através de pedido de suplementação ao Poder

Executivo.
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Na previsão  da  receita  corrente  líquida  para  o  presente  exercício,  o  Ministério

Público está dentro dos limites de despesas com pessoal dispostos no art. 20, inciso

II, alínea “d”, e no art. 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Na certeza da aprovação do presente projeto de lei,  reitero a Vossa Excelência

protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Carlos André Mariani Bittencourt, Procurador-Geral de Justiça.

Reajuste dos Servidores - 6,49%

Projeção do Impacto Orçamentário/Financeiro

Reflexos na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF)

* - O quadro com a projeção do impacto orçamentário/financeiro e os reflexos na Lei

de  Responsabilidade  Fiscal  -   LRF  -   do  reajuste  de  6,49% sobre  o  salário  dos

servidores do Ministério Público foi publicado no “Diário do Legislativo”, de 20.6.2013.

Belo Horizonte, 29 de maio de 2013.

Tobias  R.  M.  Chaves Neto,  Diretor  de  Orçamento  -  Márcia Franco de Carvalho

Milhorato, Superintendente de Finanças - Simone Maria Lima Santos, Diretora-Geral.

PROJETO DE LEI Nº 4.214/2013

Fixa o percentual, relativo ao ano de 2013, para revisão anual dos vencimentos e

proventos dos servidores do Ministério Público do Estado de Minas Gerais.

Art. 1º - Fica revisto, a partir de 1º de maio de 2013, o valor dos multiplicadores a

que se referem o art. 8º e o Anexo II da Lei nº 18.800, de 31 de março de 2010, que

trata da Tabela de Escalonamento Vertical de Vencimentos, mediante a aplicação do

índice de majoração de 6,49% (seis vírgula quarenta e nove por cento), nos termos

do art. 37, inciso X, da Constituição da República.

§ 1º - Em virtude da aplicação do índice previsto no “caput”,  o padrão inicial  da

Tabela  de  Escalonamento  Vertical  de  Vencimentos  passa  a  ser  de  R$993,25

(novecentos e noventa e três reais e vinte e cinco centavos).

§ 2º - O disposto nesta lei não se aplica ao servidor inativo cujos proventos tenham

sido calculados nos termos dos §§ 3º e 17 do art. 40 da Constituição Federal e sejam

reajustados na forma prevista no § 8º do mesmo artigo.

Art.  2º  -  As  despesas  resultantes  da  aplicação  desta  lei  correrão  à  conta  das
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dotações  orçamentárias  consignadas  ao  Ministério  Público  do  Estado  de  Minas

Gerais.

Art. 3º - A implementação do disposto nesta lei observará o previsto no art. 169 da

Constituição da República e as normas pertinentes da Lei Complementar Federal nº

101, de 4 de maio de 2000.

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

Justificativa: O presente projeto de lei objetiva a fixação do percentual relativo ao

ano  de  2013,  de  revisão  anual  dos  vencimentos  e  proventos  dos  servidores  do

Ministério Público do Estado de Minas Gerais.

A proposição almeja cumprir o artigo 37, inciso X, da Constituição da República e

atender a determinação constante da Resolução do CNMP nº 53, de 11/5/2010, que

disciplina a revisão geral anual.

No art. 1º é fixado o índice de revisão geral anual em 6,49%, adotando-se, dessa

forma, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado no período

de maio/12 a abril/2013, conforme divulgação constante do sítio do Instituto Brasileiro

de Geografia e Estatística (IBGE) e de acordo com a última revisão feita por meio da

Lei nº 20.537, de 14/12/2012.

Em razão da aplicação desse índice, o valor dos multiplicadores a que se refere o

item  IV.2  do  Anexo  IV  da  Lei  13.436,  de  30/12/1999,  que  contém  a  Tabela  de

Escalonamento  Vertical  de  Vencimentos  dos  servidores  do  Ministério  Público,

modificado pelo art.  8º e Anexo II  da Lei  nº 18.800, de 31/3/2010, passa a ser o

padrão  inicial  de  R$993,25  (novecentos  e  noventa  e  três  reais  e  vinte  e  cinco

centavos).

O parágrafo único do projeto excetua da revisão geral anual o 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.

A despesa  decorrente  da  aplicação  desse  índice  será  suportada  com  recursos

orçamentários  adicionais,  por  meio  de  suplementação,  a  qual  já  foi  solicitada  ao

Poder Executivo.”

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

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

* - Publicado de acordo com o texto original.

OFÍCIOS

Do  Sr.  Adolfo  Garrido,  Presidente  da  Federação  Sindical  dos  Servidores  dos

Departamentos de Estradas de Rodagem do Brasil - Fasderbra -, encaminhando a

Carta de Aracaju, elaborada durante o X Encontro Federativo Interestadual Sindical

da Fasderbra. (- À Comissão de Transporte.)

Do Sr. Alexandre Aurélio de Oliveira, Escrivão do Tribunal de Justiça, encaminhando

cópia  do  acórdão proferido  nos  autos  da  Ação  Direta  de  Inconstitucionalidade  nº

1.0000.11.059759-8/000.

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

prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n°  4.704/2013,  do  Deputado

Anselmo José Domingos.

Dos Srs. Antônio A. Mello Cançado Neto e Enrique Fonseca Reis, advogados do

Pacific  Motors  Comércio  de  Veículos  Ltda.,  prestando  informações  relativas  ao

requerimento  da  Deputada  Liza  Prado  encaminhado  por  meio  do  Ofício  nº

925/2013/SGM.

Do Sr. Antônio Helder Medeiros Rebouças, Diretor Executivo do Instituto Legislativo

Brasileiro  -  Programa Interlegis  -,  reafirmando a  importância  do  representante  do

Interlegis nesta Casa.

Da Cap. PM Elizângela Aldrin C. Ramos, do Conselho Comunitário de Segurança

Pública - Consep -, convidando esta Casa a participar do Consep 3, em 18/6/2013.

Do  Sr.  Carlos  André  Mariani  Bittencourt,  Procurador-Geral  de  Justiça,

encaminhando cópia da recomendação por ele exarada nos autos do Procedimento

Administrativo nº MPMG-0024.09.001832-6.

Do Sr. Cristiano Moreira Silva, Promotor de Justiça, prestando informações relativas

ao Requerimento n° 4.759/2013, da Comissão de Segurança Pública.

Da  Sra.  Elisa  Smaneoto,  Diretora  de  Gestão  Interna  do  Gabinete  Pessoal  da

Presidenta  da  República,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n°

4.769/2013, da Comissão da Pessoa com Deficiência.

Da Sra. Fátima A. Belani, Secretária-Geral da Câmara Municipal de Pouso Alegre,
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encaminhando  cópia  de  moção  de  aplauso  ao  Presidente  desta  Assembleia,

aprovada por essa Casa em atenção a proposta do Vereador Adriano da Farmácia,

pelo apoio e participação na reunião de interiorização da campanha Assine + Saúde

realizada nessa cidade. (- À Comissão de Saúde.)

Do Sr. Florian Augusto Coutinho Madruga, Presidente da Associação Brasileira das

Escolas  do  Legislativo  e  de Contas,  informando a composição da diretoria  dessa

entidade eleita para o biênio 2013-2015.

Do  Sr.  Jeferson  Botelho  Pereira,  Superintendente  de  Investigações  e  Polícia

Judiciária  da  Polícia  Civil,  comunicando  a  impossibilidade  de  sua  presença  em

reunião nesta Casa, em 10/6/2013.

Do  Sr.  Marcos  Memento,  Prefeito  Municipal  de  Nepomuceno,  solicitando  a

intercessão desta Casa perante o Governador do Estado para a construção de área

de  acostamento,  com  aproximadamente  12Km  de  extensão,  na  BR-265,  entre  o

Município  de  Nepomuceno e  o  entroncamento  com a  BR-381.  (-  À  Comissão  de

Transporte.)

Da Sra. Maria Aldenice Lopes, Coordenadora-Geral de Execução Orçamentária e

Financeira do Ministério da Cultura (substituta), informando a liberação dos recursos

financeiros que menciona, em favor da Comunidade Santo Antônio. (- À Comissão de

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

100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Da  Sra.  Maria  Coeli  Simões  Pires,  Secretária  de  Casa  Civil,  justificando  sua

ausência  na  9ª  Reunião  Ordinária  da  Comissão  de  Transporte,  para  a  qual  foi

convidada. (- À Comissão de Transporte.)

Da  Sra.  Maria  Coeli  Simões  Pires,  Secretária  de  Casa  Civil  (3),  prestando

informações relativas aos Requerimentos nºs 2.555/2012, da Comissão de Direitos

Humanos, e 4.301 e 4.374/2013, da Comissão de Participação Popular.

Do Sr. Mauro Roni Lopes da Costa, Secretário Nacional de Políticas sobre Drogas

(substituto),  agradecendo  o  envio  do  relatório  da  Comissão  Especial  para  o

Enfrentamento do Crack.

Da Sra. Renata Vilhena, Secretária de Planejamento, encaminhando o relatório de

avaliação dos  programas  do PPAG para  o  exercício  de  2012.  (-  À  Comissão  de
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Fiscalização Financeira.)

Do Sr.  Sebastião  Joaquim  Vieira,  Presidente  da  Câmara Municipal  de  Araguari,

solicitando a realização de audiência pública no Município de Araguari, para discutir a

criação da Região Metropolitana do Triângulo Mineiro. (- À Comissão de Assuntos

Municipais.)

Do Sr.  Sebastião  Joaquim  Vieira,  Presidente  da  Câmara Municipal  de  Araguari,

parabenizando  esta  Casa  pela  realização  de  audiência  pública  no  Município  de

Uberlândia, para discutir a criação da Região Metropolitana do Triângulo Mineiro.

Da Sra. Silvia Helena Rocha Rabelo, Secretária Adjunta de Direitos de Cidadania

de Belo Horizonte, prestando informações relativas ao Requerimento n° 4.663/2013,

da Comissão da Pessoa com Deficiência.

Do Sr. Vitore Andre Zilio Maximiano, Secretário Nacional de Políticas sobre Drogas,

prestando informações relativas ao requerimento da Comissão de Combate ao Crack

encaminhado por meio do Ofício nº 930/2013/SGM.

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 4.215/2013

Declara de utilidade pública a Associação Sítio Esperança, com sede no Município

de Lambari.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica declarada de utilidade pública a Associação Sítio Esperança, com

sede no Município de Lambari.

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

Sala das Reuniões, 18 de junho de 2013.

Dilzon Melo

Justificação: A Associação Sítio Esperança, com sede no Município de Lambari, é

uma  associação  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  com  prazo  de  duração

indeterminado.
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Tem por finalidade manter e custear  atividades sociais com o intuito  de auxiliar,

resguardar e promover a infância e a adolescência carentes, bem como a própria

família,  através  de  programas  e  projetos  direcionados  ao  público-alvo  da  política

pública de assistência social;  ampliar o conhecimento humano e a inclusão social,

através da universalização de direitos, garantindo um mínimo social  a populações

reconhecidamente excluídas do processo de cidadania; encorajar o florescimento da

comunidade com independência e sustentabilidade; promover o desenvolvimento de

projetos de ação comunitária, de cooperativas de produção e serviços e outros de

promoção social com vistas a assegurar direitos à proteção da saúde e da família, da

maternidade,  da  infância,  da  adolescência  e  da  velhice  e  a  geração  de  renda;

promover e manter projetos de natureza cultural no intuito de difundir manifestações

artísticas,  movimentos  populares,  espaços  destinados  à  difusão  da  cultura,

propiciando lazer à comunidade reconhecidamente carente; promover a defesa e a

preservação do meio ambiente, buscando a conscientização de comunidades através

da divulgação e do ensino de noções de desenvolvimento sustentável.

Diante da importância das ações da entidade, contamos com o apoio dos nobres

pares à aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 4.216/2013

Declara de utilidade pública a entidade Mala Véia Esporte  Clube,  com sede no

Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a entidade Mala Véia Esporte Clube,

com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 18 de junho de 2013.

Mário Henrique Caixa

Justificação: A entidade Mala Véia Esporte Clube é uma associação civil de direito

privado, sem fins lucrativos, com atuação no Município de Belo Horizonte.
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A entidade tem como objetivo proporcionar a difusão de atividades sociais, cívico-

culturais e desportivas, principalmente do futebol,  podendo ainda praticar todas as

modalidades esportivas amadoristas especializadas, inclusive o futebol  feminino,  e

nelas competir.

A  sua  diretoria  é  constituída  por  pessoas  de  reconhecida  idoneidade,  que

desenvolvem atividades voluntárias. A entidade atende aos requisitos exigidos pela

Lei n° 12.972, de 1998, que dispõe sobre a declaração de utilidade pública.

Por sua importância, contamos com o apoio de nossos pares 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 4.217/2013

Autoriza o Poder Executivo a doar à União o imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar à União o imóvel constituído de

uma  área  de  1.800m²  (mil  e  oitocentos  metros  quadrados),  conforme  descrição

contida no Anexo desta lei, a ser desmembrada do terreno de propriedade do Estado

com área total  de  25.431m² (vinte  e  cinco mil  quatrocentos  e  trinta  e  um metros

quadrados)  situado  na  Rua  Lívio  Froes  Otoni,  s/nº,  no  Município  de  Almenara,

registrado sob o no 5.592, a fls. 232 do Livro 3-C, no Cartório de Registro de Imóveis

da Comarca de Almenara.

Parágrafo único -  O imóvel  a que se refere o “caput”  deste  artigo  destina-se à

construção da sede do Tribunal Regional do Trabalho em Almenara.

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

Sala das Reuniões, 18 de junho de 2013 .

Tadeu Martins Leite

Justificação: Esta proposição pretende conferir autorização legislativa para que o
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Poder Executivo possa doar à União uma área de 1.800m² a ser desmembrada do

terreno  com  área  total  de  25.431m²  situado  na  Rua  Lívio  Froes  Otoni,  s/nº,  no

Município de Almenara, registrado sob o no 5.592, a fls. 232, do Livro 3-C, no Cartório

de Registro de Imóveis da Comarca de Almenara.

O imóvel a ser doado destina-se à construção da sede do Tribunal Regional do

Trabalho  em Almenara.  Embora  equipada,  a  Vara  do  Trabalho  daquele  Município

funciona precária e provisoriamente em instalações adaptadas em imóvel cedido pela

Prefeitura Municipal. Possui foro amplo, atende praticamente 23 Municípios e, pelo

seu intenso movimento, tem-se como meta sua ampliação, para um atendimento justo

e digno à população local.

De acordo com informações do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, já foi

incluído no Plano Plurianual 2012/2015 o planejamento para a construção da sede

em Almenara.

Diante  do  exposto,  solicito  o  apoio  dos  nobres  pares  para  a  aprovação  deste

projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

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

PROJETO DE LEI Nº 4.218/2013

Proíbe as linhas do tipo chilenas nas condições em que estabelece e dá outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  proibido  no  âmbito  do  Estado  de  Minas  Gerais  o  uso  e  a

comercialização de linhas do tipo chilena em pipas e demais destinações.

Art.  2º -  O poder  público, através de seus órgãos competentes,  providenciará a

devida fiscalização e apreensão das linhas chilenas.

Art. 3º - Entende-se por linhas chilenas aquelas compostas de óxido de alumínio e

algodão fabricadas em rolos de grande porte, com enorme potencial de corte.

Art.  4º  -  O  descumprimento  do  disposto  nesta  lei  implicará  ao  infrator,  em  se

tratando de pessoa jurídica, a aplicação das seguintes penalidades:

I  -  multa  de  1.000  (mil)  Ufirs  e  até  50  vezes  o  valor  previsto  em  caso  de

reincidência;
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II - constatada a infração, poderá o poder público notificar os órgãos competentes

para providenciarem o fechamento do estabelecimento, procedendo à suspensão do

seu  registro  bem  como  à  aplicação  das  demais  legislações  pertinentes,  como o

Código de Defesa do Consumidor e o Código Penal.

Art.  5º  -  No  caso  da  comercialização  de  linhas  chilenas  em  feiras  livres  ou

camelódromos, fica o poder público autorizado a informar aos órgãos competentes o

registro do infrator para que este não obtenha mais permissão para instalação de

suas mercadorias em áreas públicas.

Art.  6º  -  O poder  público poderá promover  campanhas de conscientização para

esclarecimento sobre o uso e os riscos das linhas chilenas.

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 18 de junho de 2013.

Adelmo Carneiro Leão

Justificação: A modalidade de linha de que trata este projeto vem sendo utilizada

por pessoas despreocupadas com a vida humana e que simplesmente fazem do ato

de  soltar  pipa  um  crime.  As  linhas  conhecidas  popularmente  como chilenas  são

vendidas em rolos grandes, com os primeiros metros sem o menor potencial de corte,

conforme noticiado pelo  jornal  “Hoje  em Dia”,  de  11/6/2013.  Fabricada  em  longa

escala, a linha cortante é composta de linha 10 embebida em uma solução de quartzo

moído, óxido de zinco e cola de madeira, com um poder de corte que pode chegar a

ser até dez vezes maior que uma linha tratada com cerol, o que a transforma em uma

verdadeira navalha sem controle ou direção. Há de ressaltar que essa prática vem

sendo adotada sem esclarecimentos e as autoridades até mesmo desconhecem a

existência desse produto. Preocupa-nos muito o avanço que esse tipo de linha tem

tomado,  e cabe a nós,  legisladores,  prover  a segurança e o bem-estar  de nossa

população. É importante que a sociedade e, principalmente, os pais sejam alertados.

Campanhas  de  conscientização  precisam  ser  realizadas  para  que  vidas  não  se

percam e sejam evitadas sequelas graves e permanentes em profissionais usuários

de motos e crianças. Nesse sentido, peço aos meus pares nesta Casa o apoio a esta

proposição, aprovando-a e transformando-a em lei, levando segurança à população.

-  Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Segurança Pública e de
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Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.219/2013

Dispõe  sobre  a  criação  de  programa de  registro  fotográfico  de  alunos  da rede

pública estadual de ensino.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica criado programa de registro fotográfico de alunos da rede pública

estadual de ensino sob a denominação de Projeto Caminho de Volta.

Art.  2º  -  Todos  os  alunos  das  escolas  públicas de  ensino  do Estado de  Minas

Gerais, serão, anualmente, fotografados a fim de compor um cadastro fotográfico que

permanecerá sob a guarda da instituição de ensino.

Art.  3º  -  Em  caso  de  desaparecimento  de  aluno  com  registro  de  Boletim  de

Ocorrência, esse cadastro poderá ser acessado pela autoridade policial para auxílio

às buscas.

Art. 4º - O Governo do Estado regulamentará esta lei no prazo de 90 dias a contar

de sua publicação.

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

Sala das Reuniões, 18 de junho de 2013.

Pompílio Canavez

Justificação: A criação de um cadastro fotográfico dos alunos da rede pública de

ensino do Estado permitirá  à autoridade policial  que a ele terá acesso,  quando a

família registrar boletim de ocorrência, maior agilidade e maior efetividade na busca

de  crianças  e  adolescentes  desaparecidos.  É  nosso  interesse,  com  este  nosso

projeto, municiar de dados todos os órgãos responsáveis pela proteção de nossos

jovens.

No Brasil, desaparecem em torno de 40 mil adolescentes e crianças por ano, sendo

mais de 4 mil só no Estado de Minas Gerais. Desses, mais de 10% possuem algum

tipo de deficiência.

A criação desse cadastro fotográfico, sem dúvida ajudará na recuperação dessas

crianças, devolvendo-as aos seus responsáveis.

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



1104
____________________________________________________________________________

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

PROJETO DE LEI Nº 4.220/2013

Dispõe sobre desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doar ao

Município de Coromandel o trecho que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica desafetado o bem público constituído pelos trechos da Rodovia MG -

188, Km inicial 340,5 e Km final 344,40, trecho do entroncamento com a BR-352 para

Coromandel, jurisdição 18, CRG Monte Carmelo, para rodovia AMG 1.805, extensão

2,5  Km,  trecho  do  entroncamento  BR  352/Coromandel,  e  o  trecho  entre  o

entroncamento  da  BR-352  e  o  limite  da  zona  urbana,  jurisdição  18  CRG,  Monte

Carmelo.

Art. 2º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Coromandel 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 Coromandel 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, no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura

pública de doação, não lhe for dada a destinação prevista no parágrafo único do art.

2º.

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

Sala das Reuniões, 18 de junho de 2013.

Zé Maia

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 Coromandel o trecho que especifica.

Com efeito, trata-se de bem público de uso comum do povo, de propriedade do

Estado, gerenciado pelo DER-MG, constituído pelos trechos da Rodovia MG - 188,

Km inicial  340,5 e Km final 344,40, trecho do entroncamento com a BR 352 para

Coromandel,  jurisdição  18,  CRG  Monte  Carmelo,  para  a  Rodovia  AMG  1.805,

extensão de 2,5 Km, trecho do entroncamento BR-352/Coromandel, e o trecho entre

o entroncamento da BR-352 e o limite da zona urbana, jurisdição 18, CRG Monte
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Carmelo.

A importância da doação desse bem ao Município de Coromandel se deve ao fato

de que o referido trecho já integra o perímetro urbano da cidade, possuindo todas as

características necessária para a instalação de via urbana. Assim, torna-se de suma

importância que Coromandel possa assumir definitivamente a responsabilidade pela

manutenção e conservação da via pública, para favorecer a autonomia do Município

e, sobretudo, para atender aos anseios dos munícipes.

Diante do exposto, pedimos o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto de

lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Transporte e de Fiscalização

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

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 4.221/2013

Ratifica  concessão  de  regime  especial  de  tributação  em  matéria  de  ICMS  a

contribuinte mineiro do segmento econômico de fabricação de aguardente de cana-

de-açúcar, 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 do regime especial de tributação ao contribuinte

mineiro do segmento econômico de fabricação de aguardente de cana-de-açúcar, nos

termos do art.  225 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, considerando a

exposição de motivos encaminhada por meio da Mensagem nº 403/2012.

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

Sala das Comissões, 18 de junho 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 4.222/2013

Ratifica  o  Convênio  nº  2/2013,  celebrado  pelo  Conselho  Nacional  de  Política

Fazendária - Confaz -, em 20 de fevereiro de 2013.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art.  1º  -  Fica  ratificado  o  Convênio  ICMS  nº  2/2013,  celebrado  pelo  Conselho

Nacional de Política Fazendária - Confaz -, em 20 de fevereiro de 2013, que altera o
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Convênio ICMS nº 54, de 2012.

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

Sala das Reuniões, 18 de junho de 2013.

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

- Publicado, inclua-se o projeto em ordem do dia.

REQUERIMENTOS

Nº  4.989/2013,  da  Deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria de Educação pedido de providências para a interdição da Escola Estadual

Clarimundo Carneiro, no Município de Uberlândia.

Nº  4.990/2013,  da  Deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Coordenadoria Estadual de Defesa Civil pedido de providências para a interdição da

Escola Estadual Clarimundo Carneiro, no Município de Uberlândia. (- Distribuídos à

Comissão de Educação.)

Nº 4.991/2013, do Deputado Cabo Júlio,  em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com  os  policiais  militares  do  35º  Batalhão  de  Polícia  Militar  que

atuaram na operação, deflagrada na Vila Ferraz, em Santa Luzia, que apreendeu 114

buchas de maconha, 130 pinos de cocaína, 242 pedras de “crack”, uma balança de

precisão e dinheiro, pelo trabalho realizado.

Nº 4.992/2013, do Deputado Carlos Henrique, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Defesa Social pedido de providências para a emissão de carteira de

identidade  pelo  posto  de  identificação  da  Polícia  Civil  no  Município  de  Campos

Gerais.

Nº  4.993/2013,  da  Deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria  de  Defesa  Social  pedido  de  providências  para  a  destinação  de

computadores,  motocicleta  e  viatura  à  Delegacia  Especializada de Atendimento  à

Mulher no Município de Ituiutaba.

Nº 4.994/2013, do Deputado Cabo Júlio,  em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com  os  policiais  militares  da  1ª  Companhia  de  Polícia  Militar

Independente  que  atuaram  na  operação  que  culminou  na  prisão  de  criminosos

envolvidos em roubo a residência no Município de Nova Lima e na recuperação de

parte  dos  pertences  roubados,  pelo  trabalho  realizado,  e  seja  encaminhado  ao
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Comando-Geral da PMMG pedido de providências para a concessão de recompensa

aos referidos policiais. (- Distribuídos à Comissão de Segurança Pública.)

Da Deputada Liza Prado em que solicita sejam alterados o "caput" do art. 1º e o

"caput" do art. 2º da Deliberação da Mesa nº 1.910, de 2000, que regulamenta o art.

221 da Resolução nº 800, de 1967, para que haja reajuste e atualização anual do

auxílio-educação devido aos servidores ativos e inativos desta Casa. (- À Mesa da

Assembleia.)

Comunicações

- São também encaminhadas à Presidência comunicações dos Deputados Dalmo

Ribeiro Silva e Carlos Pimenta.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente -  Com a palavra, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados,

amigos  da  TV Assembleia,  boa  tarde.  Iniciamos  mais  uma semana  de atividades

nesta Assembleia.  Hoje já realizamos uma movimentada reunião da Comissão de

Justiça,  em  que  vários  projetos  foram  apresentados,  por  cuja  constitucionalidade

concluímos.

Quero tecer alguns comentários a respeito do nosso Sul de Minas. Em primeiro

lugar, agradeço a presença na nossa região da nossa caríssima e distinta Secretária

de  Educação,  Ana  Lúcia  Gazzola,  que  visitou,  com  participação  efetiva,  duas

Superintendências no Sul de Minas: as de Caxambu e Itajubá.

Quero  registrar  a  forma  dedicada  e  decidida  com  que  a  nossa  Secretária  tem

conduzido sua gestão pública. Como grande educadora, ela tem percorrido todo o

Estado de Minas Gerais. Em todas as superintendências, ela se reúne com lideranças

políticas,  com  professoras,  com  Superintendentes,  conhece  um  pouco  de  cada

região,  de  cada  superintendência  e  discute  assuntos  importantes  do  conteúdo

pedagógico de  cada Município.  Ela  realmente  nos tem encantado muito com sua

presença não só nas superintendências da região, mas em várias outras. Também

nos  tem encantado a sua equipe,  sua secretária  Ana Paula  e a participação dos

professores no encaminhamento de projetos, na discussão de ações e no trabalho

com as planilhas. Isso, sem dúvida, tem dado grande credibilidade à Secretaria, à
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Secretária  e  ao  governo.  Os  professores  têm  tido  com  a  Secretária  um

relacionamento muito próximo de trabalho e de discussão de projetos.

Posso dizer que na nossa região nenhuma escola deixou de ser atendida pelas

Superintendências de Poços de Caldas, Varginha, Pouso Alegre, Caxambu, Itajubá,

que  têm  sido  estradeiras  da  educação,  apresentam  propostas,  discutem  com  as

Diretoras. A rede física sempre teve necessidade da presença do Estado. Esse tem

sido um modelo de gestão muito importante. Caríssimo Deputado Deiró Marra, tenho

visto a satisfação dos professores ao receberem a nossa Secretária nas escolas, nas

superintendências. O diálogo é franco,  aberto e,  acima de tudo,  tem gerado uma

participação muito efetiva, que contribui muito para o fortalecimento da nossa região.

O Deputado Deiró Marra (em aparte)* - Nobre Deputado, parabenizo-o por suas

considerações.  Realmente,  a  educação tem sido  um grande diferencial,  conforme

disse  V.  Exa.  Eu  não  poderia  deixar  de  manifestar-me,  até  porque  acho  muito

importante  registrar  que  no  governo  Aécio  Neves  a  Secretária  Vanessa era  uma

pessoa muito afável e afoita para buscar a organização, e agora, com a presença da

Secretária Ana Lúcia Gazzola, o que está sendo dito por V. Exa. vem ao encontro do

que tem ocorrido  em todas  as regiões de Minas.  Dar  um testemunho apenas da

nossa região, do Alto Paranaíba e de parte do Noroeste é diferente. Ouvimos vários

Deputados  que  vieram  aqui  elogiar  a  atuação  dessa  nobre  e  atuante  Secretária.

Também temos Secretários que fazem questão de fazer com que nós, Deputados,

esperemos 30, 40 dias. Já reclamamos sobre isso com o nosso Líder. O inverso da

moeda ocorre com a Secretária Ana Lúcia, que faz a diferença e sabe realmente se

aproximar. Na semana que vem teremos a grata satisfação de inaugurar uma nova e

moderna  escola  estadual  em  Iraí  de  Minas,  que  contará  com  a  presença  da

Secretária de Educação e do nosso querido Vice-Governador Alberto, companheiro

nesta  Casa.  Sempre  tivemos  carinho  ao  nos  referirmos  a  ele  como  parceiro  e

membro deste Parlamento.

Nobre Deputado Dalmo, tenho certeza de que suas palavras ecoam na Secretaria

de Educação não somente como elogio, mas também como uma disposição para

caminhar, assim como fazemos aqui - e não com a Secretária apenas, mas com todo

o corpo de pessoas que trabalham voltadas para a educação. Na Superintendência
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de Patrocínio não existe uma escola que não tenha recebido recursos. A educação

sofreu verdadeira transformação ao longo destes anos.

Finalizo  parabenizando  V.  Exa.  e  ressaltando,  acima  de  tudo,  esse  viés  de

crescimento.  Que  nossa  educação  continue  realmente  crescendo,  sem  nos

esquecermos de que contamos com uma grande conjuntura de recursos a serem

aplicados  na  área.  Não  podemos  fechar  os  olhos  para  o  salário  dos  nossos

professores.  Devemos  debater  exaustivamente  esse  tema,  buscando  melhorias.

Muito obrigado, Deputado.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Muito obrigado, Deputado Deiró Marra.

* - Sem revisão do orador.

Questão de Ordem

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, estou verificando falta de quórum

para continuação da minha fala, razão por que solicito o encerramento, de plano, de

nossa reunião ordinária, reservando o meu horário.

O Sr. Presidente - Tendo em vista a importância das matérias constantes na pauta,

a Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda à chamada dos Deputados para

a recomposição de quórum.

O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)

O  Sr.  Presidente  -  Responderam  a  chamada  18  Deputados.  Portanto,  não  há

quórum para a continuação dos trabalhos.

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 19, 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 3.669/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Ulysses Gomes, o projeto de lei em tela visa declarar de
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utilidade pública o Grupo Escoteiro Itajubá, com sede no Município de Itajubá.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 21/12/2012 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 3.669/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Grupo Escoteiro Itajubá, com sede no Município de Itajubá.

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. 2º, § 2º, e no art.

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

administração do órgão escoteiro imediatamente superior da União dos Escoteiros do

Brasil;  e,  no art.  22,  que seus dirigentes, associados ou mantenedores não serão

remunerados,  sendo-lhes  vedado  o  recebimento  de  lucros,  vantagens  ou

bonificações, sob qualquer forma ou pretexto.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.669/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 18 de junho de 2013.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Luiz Henrique - Romel Anízio - Leonardo

Moreira.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.670/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
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De autoria do Deputado Ulysses Gomes, o projeto de lei em epígrafe visa declarar

de utilidade pública o Lar Santo Antônio, com sede no Município de Piranguçu.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 21/12/2012 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

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 3.670/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública o Lar

Santo Antônio, com sede no Município de Piranguçu.

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, § 2º, que, na

hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio  remanescente  reverterá  em  favor  de

entidade congênere, com registro no Conselho Nacional de Assistência Social, ou a

entidade pública; e, no art. 56, que as atividades de seus Diretores e Conselheiros

não serão remuneradas.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.670/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 18 de junho de 2013.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Luiz Henrique - Romel Anízio - Leonardo

Moreira.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.854/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório



1112
____________________________________________________________________________

De autoria do Deputado Deiró Marra, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública a Associação Humberto Júnior Apoio ao Paciente com Câncer de

Patrocínio - HJ Viver -, com sede no Município de Patrocínio.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  14/3/2013 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 3.854/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Humberto Júnior Apoio ao Paciente com Câncer de Patrocínio - HJ Viver

-, 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.  22,  que as

atividades de seus diretores e conselheiros fiscais não serão remuneradas; e, no art.

27, parágrafo único, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente

será  destinado  a  entidade  congênere,  com  personalidade  jurídica  e  registro  nos

órgãos públicos competentes.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.854/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 18 de junho de 2013.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Luiz Henrique, relator - Leonardo Moreira - Romel

Anízio.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.094/2013

Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo

Relatório

De autoria do Deputado Dilzon Melo, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar  de  utilidade  pública  a  Associação  de  Hotéis,  Pousadas  e  Similares,  de

Serviços e Turismo de Lambari - Aturlam -, com sede no Município de Lambari.

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 4.094/2013 pretende declarar de utilidade pública a Associação

de Hotéis, Pousadas e Similares, de Serviços e Turismo de Lambari - Aturlam -, com

sede no Município de Lambari, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos,

que  tem  como  escopo  a  defesa  dos  direitos  e  interesses  das  classes  hoteleira,

comercial, artesã e de prestação de serviços relacionados ao turismo.

Com esse propósito, a instituição fomenta o desenvolvimento do turismo na região

em  que  atua,  divulga  informações  e  mantém  serviços  de  interesse  de  seus

associados,  promove  exposições,  congressos,  feiras  e  eventos  similares  para

estimular  o  turismo  e  incentiva  o  aprimoramento  técnico  dos  profissionais  que

representa.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  desenvolvido  pela  Aturlam  para  o

desenvolvimento  econômico  do  Município  de  Lambari,  consideramos  meritória  a

iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.094/2013, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 18 de junho de 2013.

Braulio Braz, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.110/2013

Comissão de Constituição e Justiça
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Relatório

De autoria do Deputado Lafayette de Andrada, o projeto de lei em tela visa declarar

de  utilidade  pública  a  Associação  Mary  Jane  Wilson,  com  sede  no  Município  de

Barbacena.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  30/5/2013 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 4.110/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Mary Jane Wilson, com sede no Município de Barbacena.

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. 17, § 1º, 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 forma ou título; e, no art. 36, que, na hipótese de

sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado à Congregação das Irmãs

Franciscanas de Nossa Senhora das Vitórias, que desenvolve atividades congêneres

no Município de Barbacena.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.110/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 18 de junho de 2013.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Romel Anízio - Luiz Henrique - Leonardo
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Moreira.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.114/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Duarte Bechir,  o projeto de lei  em tela visa declarar de

utilidade  pública  a  Associação  dos  Moradores  e  Proprietários  do  Bairro  Odilon

Rezende Andrade - Amora -, com sede no Município de Três Corações.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  30/5/2013 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 4.114/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação  dos  Moradores  e  Proprietários  do  Bairro  Odilon  Rezende  Andrade  -

Amora -, com sede no Município de Três Corações.

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  são  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
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Projeto de Lei nº 4.114/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 18 de junho de 2013.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Luiz Henrique - Romel Anízio - Leonardo

Moreira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 691/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.537/2009, “dispõe sobre a obrigatoriedade de

casas de shows, boates, salões de festas e estabelecimentos similares exibirem em

suas dependências advertência sobre o perigo de associação entre bebida alcoólica e

direção no trânsito”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  24/3/2011,  o  projeto  foi  distribuído  às

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

e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Preliminarmente, vem a matéria a esta Comissão para receber parecer sobre a sua

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

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

Fundamentação

A proposição em exame pretende obrigar as casas de shows, boates, salões de

festas  e  estabelecimentos  similares  a  exibir,  em  suas  dependências,  advertência

sobre o perigo de associação entre bebida alcoólica e direção no trânsito, sob pena

de se sujeitar às sanções previstas no art. 56 da Lei Federal nº 8.078, de 1990. A

advertência seria de caráter educativo e exibida por meio de sistema de áudio e vídeo

(telão).

De  acordo  com  a  justificação  que  acompanha  o  projeto,  essa  iniciativa  busca

contribuir para inibir o consumo irresponsável de álcool e os danos que ele causa à

saúde e à vida dos consumidores e de terceiros.

Vale dizer que proposição com conteúdo idêntico tramitou nesta Casa no ano de

2009, sem chegar, contudo, a ser analisada por esta Comissão.

Em vista dessas considerações iniciais, passamos, a seguir, à análise jurídica da
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proposição.

Do ponto de vista formal, poder-se-ia dizer que não há vício de competência no

projeto. Não há que confundir a competência para legislar sobre trânsito e transporte,

privativa da União, com a competência para disciplinar e implementar a política de

educação para o trânsito, comum a todos os entes da Federação, nos termos do art.

23, XII, da Constituição da República.

O  marco regulatório  da  matéria  está  contido,  fundamentalmente,  no  Código  de

Trânsito Brasileiro - CTB. Nessa norma está expressamente dito que “o trânsito, em

condições  seguras,  é  um  direito  de  todos  e  dever  dos  órgãos  e  entidades

componentes  do  Sistema  Nacional  de  Trânsito,  a  estes  cabendo,  no  âmbito  das

respectivas competências, adotar as medidas destinadas a assegurar esse direito”

(CTB, art. 1°, § 2°).

O art. 22 do citado Código estabelece que os órgãos ou entidades executivos de

trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição, possuem

competência  para “promover  e participar  de  projetos  e programas de educação e

segurança de trânsito de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo Contran”. (art.

22, XII). Vale dizer que as campanhas de trânsito devem observar as diretrizes do

Contran. O art. 75 do CTB diz que:

“Art.  75 - O Contran estabelecerá, anualmente, os temas e os cronogramas das

campanhas de âmbito nacional que deverão ser promovidas por todos os órgãos ou

entidades do Sistema Nacional de Trânsito, em especial nos períodos referentes às

férias escolares, feriados prolongados e à Semana Nacional de Trânsito.

§ 1º - Os órgãos ou entidades do Sistema Nacional de Trânsito deverão promover

outras campanhas no âmbito de sua circunscrição e de acordo com as peculiaridades

locais.”

Portanto, a competência para o Contran estabelecer, anualmente, os temas e os

cronogramas  das  campanhas  de  âmbito  nacional  não  exclui  o  dever  dos  outros

órgãos ou entidades do Sistema Nacional de Trânsito - SNT - de promover outras

campanhas  de  acordo  com  as  peculiaridades  locais.  Todavia,  mesmo  essas

campanhas  locais,  por  força  do  art.  22  do  CTB,  devem  seguir  as  diretrizes

estabelecidas pelo Contran.
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No exercício de suas competências, o Contran elaborou a Resolução nº 314, de 8

de  maio  de  2009,  disciplinando  as  campanhas  de  trânsito.  Está  explicitado,  nas

considerações iniciais dessa resolução, que as diretrizes ali estabelecidas seguiram

as diretrizes da Política Nacional de Trânsito e levaram em conta a importância de

adotar  padrões  para  unificar  “concepções  e  valores  a  serem  transmitidos  pelos

órgãos e entidades do SNT no que se refere à realização de campanhas educativas”.

Logo,  não  há  dúvida  de  que  as  campanhas  de  trânsito  de  todos  os  entes  da

Federação devem obedecer às regras ali previstas.

O  parágrafo  único  do  art.  1º  da  resolução  em  comento  conceitua  campanha

educativa  como “toda  ação  que  tem  por  objetivo  informar,  mobilizar,  prevenir  ou

alertar a população ou segmento da população para adotar comportamentos que lhe

tragam segurança e qualidade de vida no trânsito”. O conteúdo da proposta ajusta-se,

portanto, à descrição de campanha do dispositivo legal.

Do texto da resolução, extraímos a seguinte advertência:

“Para que as campanhas educativas de trânsito possam, efetivamente, construir

conhecimentos  e  produzir  mudança  de  atitude,  é  fundamental  que  os  órgãos  e

entidades do SNT adotem uma metodologia capaz de orientar sua execução. Isto

porque não se pode pensar na veiculação de campanhas de forma aleatória, como

atividade fortuita ou casual.”

A  resolução  citada  traz  regras  claras  para  o  planejamento  das  campanhas,

relacionadas  à  pesquisa,  elaboração  de campanha,  pré  e  pós-teste.  Dentre  elas,

destacamos a exigência de que a “campanha deve ser criada para ir ao encontro das

informações coletadas na pesquisa”; e a de que, na etapa de elaboração, deverá ser

definida a concepção a ser adotada, o tema a ser abordado, as linguagens utilizadas,

a seleção das mídias, a frequência da veiculação etc.

Portanto, pode-se concluir que o projeto em comento não atende às exigências de

planejamento e elaboração previstas na resolução mencionada.

Além  disso,  o  projeto  diz  que  “as  casas  de  shows,  boates,  salões  de  festa  e

estabelecimentos  similares”  deveriam  fazer  a  advertência  sobre  os  perigos  da

associação entre bebida alcoólica e direção no trânsito por meio de “sistema de áudio

e vídeo (telão)”. O cumprimento de tal obrigação pode implicar,  em muitos casos,
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gastos significativos para tais estabelecimentos, pois não se pode afirmar que todos

estão equipados para cumpri-la.  Ao impor essa exigência a entidades privadas,  o

Estado estaria, assim, comprometendo a liberdade de iniciativa, protegida pelos arts.

1º, IV, e 170, “caput”, da Constituição da República.

Por fim, o art. 2º do projeto determina que o estabelecimento que não cumprir o

comando nele inscrito fica sujeito às penalidades previstas no art. 56 do Código de

Proteção e Defesa do Consumidor, Lei Federal nº 8.078, de 1990. Todavia, as penas

previstas nesse dispositivo, além de diversas, não guardam proporcionalidade entre

meios  e  fins.  São  elas:  multa;  apreensão  do  produto;  inutilização  do  produto;

cassação do registro do produto junto ao órgão competente; proibição de fabricação

do  produto;  suspensão  de  fornecimento  de  produtos  ou  serviço;  suspensão

temporária de atividade; revogação de concessão ou permissão de uso; cassação de

licença  do  estabelecimento  ou  de  atividade;  interdição,  total  ou  parcial,  de

estabelecimento, de obra ou de atividade; intervenção administrativa; imposição de

contrapropaganda.  Além  disso,  a  previsão  de  aplicação  de  sanções  previstas  no

Código de Defesa do Consumidor, contida no art. 2º do projeto, parece-nos imprópria,

tendo em vista que a relação entre os estabelecimentos comerciais e o poder público

não caracteriza relação de consumo.

Pelas  razões  citadas,  conclui-se  que,  apesar  da  importância  dos  objetivos  do

projeto, ele encontra óbices do ponto de vista constitucional e legal.

Conclusão

Em  vista  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 691/2011.

Sala das Comissões, 18 de junho de 2013.

Sebastião Costa, Presidente e relator - Dalmo Ribeiro Silva - Luiz Henrique - Romel

Anízio.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.170/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em epígrafe, resultante

do desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.138/2008, “assegura ao servidor público
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da administração direta e indireta,  autarquias  e fundações do Estado o direito  de

escolha da instituição financeira onde serão depositados os seus vencimentos”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  10/4/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Administração  Pública.  Cabe  a  esta

Comissão  analisar  a  matéria  quanto  aos  seus  aspectos  de  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 102, III, “a”, combinado com o art.

188 do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em exame objetiva que o servidor público estadual tenha a opção de

escolher a instituição financeira por meio da qual receberá os seus vencimentos ou

proventos de aposentadoria e pensão. Justifica o autor da proposta que este é um

direito que deve ser restituído ao servidor público.

Cumpre  dizer  que  proposição  idêntica  já  tramitou  nesta  Casa  na  legislatura

passada,  sob  o  nº  2.138/2008,  e  recebeu  parecer  pela  inconstitucionalidade,

antijuridicidade  e  ilegalidade.  Como  não  houve  alterações  no  sistema  jurídico-

constitucional  que  acarretassem  mudança  no  entendimento  da  Comissão  de

Constituição e Justiça, passamos a reproduzir a mesma linha de argumentação então

utilizada.

Em que pese à nobre intenção do parlamentar, é necessário informar que já existe

legislação no Estado disciplinando, de forma idêntica, a matéria.

De fato, a Lei nº 13.722, de 20 de outubro de 2000, confere aos militares e aos

servidores públicos, ativos e inativos, e aos pensionistas das administrações direta e

indireta do Estado o direito de optar pelo recebimento de seus vencimentos integrais,

remuneração, proventos e pensões por intermédio de cooperativa de crédito à qual

sejam filiados ou de instituição bancária que integre o sistema financeiro nacional.

Em  face  da  existência  de  norma  jurídica  que  já  disciplina  o  tema,  é  forçoso

reconhecer  a antijuridicidade da proposição em tela  por  ser  ela inócua.  Uma das

características da norma emanada do Poder Legislativo deve ser a novidade jurídica,

ou seja, a edição de um direito novo. No caso em tela, a medida proposta não inova

em relação à referida lei, que já disciplina a matéria. Caso o parlamentar considere

necessário que se dê mais efetividade a um direito já assegurado na lei, certamente a
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edição de uma nova legislação sobre a matéria não é um caminho juridicamente

válido.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.170/2011.

Sala das Comissões, 18 de junho de 2013.

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

Anízio.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.369/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Arlen  Santiago,  o  projeto  em  epígrafe  “disciplina  a

contratação  de  segurança  privada  pelas  casas  noturnas,  danceterias  e

estabelecimentos similares instalados no Estado e dá outras providências”.

Publicada no “Diário  do Legislativo”  de 9/9/2011,  foi  a  proposição distribuída  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Segurança  Pública  e  de  Fiscalização

Financeira e Orçamentária.

Agora, vem a matéria a esta Comissão para receber parecer sobre seus aspectos

jurídicos,  constitucionais  e  legais,  nos  termos  do  art.  102,  III,  “a”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

A  proposição  em  estudo  obriga  as  casas  noturnas,  as  danceterias  e  os

estabelecimentos similares que utilizam serviços de segurança privada a contratar

empresas devidamente registradas nos órgãos de segurança pública do Estado e que

atendam à legislação vigente para o setor. Prevê, em seu art. 2º, as obrigações das

empresas de segurança privada, quais sejam: garantir a integridade física e moral

dos clientes e consumidores; utilizar meios não violentos nas eventuais intervenções;

elaborar e manter um plano de segurança, que deverá ser apresentado e aprovado

pela  Secretaria  de  Estado  de  Defesa  Social,  devendo  o  agente  de  segurança

permanecer  durante  toda  a  prestação  do  serviço  devidamente  uniformizado  e

identificado  por  crachá,  com  foto.  O  projeto  estabelece  penalidades  para  os
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estabelecimentos que não observarem as citadas normas, as quais são: notificação

por escrito,  multa e cassação de alvará, cabendo a fiscalização e a autuação dos

infratores à Secretaria de Estado de Defesa Social.

Como se vê, a proposta em análise, além de dispor sobre o serviço de segurança

privada, cria penalidades para as empresas que contratam o serviço em questão de

forma irregular.

No entanto,  verifica-se prevalente  interesse  nacional  para  a  disciplina  do  tema.

Frise-se que a proposição em estudo não versa sobre segurança pública (art. 144 da

Carta da República), mas sobre segurança privada. Trata-se de autorizar o particular

a usar, de maneira legítima, força física contra outros particulares. Tal fato só ocorre

em situações excepcionais, pois, como regra, somente o Estado detém o monopólio

legítimo da violência.  Essa excepcionalidade evidencia  a  necessidade  de conferir

tratamento uniforme ao tema em todo o território nacional.

Assim  sendo,  as  regras  de  constituição,  funcionamento,  fiscalização e todas  as

demais  que  circundam  a  prestação  do  serviço  de  vigilância  privada  estão

disciplinadas em normas federais, como veremos a seguir.

O serviço de segurança privada está regulado na Lei Federal nº 7.102, de 20 de

junho  de  1983,  que  dispõe  sobre  segurança  para  estabelecimentos  financeiros,

estabelece normas para constituição e funcionamento das empresas particulares que

exploram serviços de vigilância e de transporte de valores, e dá outras providências.

No art.  10, inciso I, estabelece que são consideradas como segurança privada as

atividades desenvolvidas em prestação de serviços com a finalidade de proceder à

vigilância  patrimonial  das  instituições  financeiras  e  de  outros  estabelecimentos,

públicos ou privados, bem como a segurança de pessoas físicas. Por sua vez, o seu

§2º dispõe que as empresas especializadas em prestação de serviços de segurança,

vigilância e transporte de valores, constituídas sob a forma de empresas privadas

poderão se prestar ao exercício das atividades de segurança privada a pessoas; a

estabelecimentos comerciais, industriais, de prestação de serviços e residências; a

entidades sem fins lucrativos; e órgãos e empresas públicas.

O art. 16 da citada lei enumera ainda os requisitos para o exercício da profissão de

vigilante,  sendo  estes:  ser  brasileiro;  ter  idade  mínima de  21  anos;  ter  instrução



1123
____________________________________________________________________________

correspondente  à  quarta  série  do  primeiro  grau;  ter  sido  aprovado  em  curso  de

formação de vigilante realizado em estabelecimento com funcionamento autorizado;

ter  sido  aprovado  em  exame  de  saúde  física,  mental  e  psicotécnico;  não  ter

antecedentes  criminais  registrados;  e  estar  quite  com  as  obrigações  eleitorais  e

militares. O art. 18 dispõe que o vigilante usará uniforme somente quando em efetivo

exercício.

O art.  20,  incisos  I  e  II,  do  citado  diploma normativo,  estabelece que  cabe  ao

Ministério da Justiça, por intermédio do seu órgão competente ou mediante convênio

com as Secretarias de Segurança Pública dos Estados e Distrito Federal, conceder

as  devidas  autorizações  para  o  funcionamento  das  empresas  e  dos  cursos  que

menciona, bem como fiscalizá-los. Atualmente, o órgão competente para conceder a

autorização  para  o  funcionamento  e  fiscalização  das  referidas  empresas  é  o

Departamento de Polícia Federal, o qual, segundo o art. 3º da Portaria nº 387, de 28

de agosto de 2006 -  DG/DPF, do Ministério da Justiça, é o responsável pelo controle

e fiscalização das empresas de segurança privada. Por sua vez, os arts. nos 120 e

121  da  portaria  citada  estabelecem  as  penalidades,  graduadas  desde  uma

advertência até o cancelamento da autorização de funcionamento, para aqueles que

descumprirem as normas de segurança privada estabelecidas na legislação federal.

Assim sendo, levando-se em conta que normas federais tratam da matéria objeto

do projeto, uma vez que é da competência privativa da União legislar sobre o tema,

nos termos do art. 22, inciso XVI, da Carta da República, entendemos que o projeto

em estudo não deve prosperar nesta Casa Legislativa.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  inconstitucionalidade,  antijuridicidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 2.369/2011.

Sala das Comissões, 18 de junho de 2013.

Sebastião  Costa,  Presidente  e  relator  -  Romel  Anízio  -  Luiz  Henrique  -  Dalmo

Ribeiro Silva.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.948/2013

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

Relatório
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De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe, encaminhado por

meio da Mensagem nº 398/2013, 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 que trata o inciso I do § 2º do art. 129 do

ADCT da Constituição do Estado de Minas Gerais, e dá outras providências.

O projeto foi inicialmente distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de

Educação, Ciência e Tecnologia e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Após

aprovação  em  7/5/2013  de  requerimento  do  Deputado  Antônio  Carlos  Arantes,  o

projeto foi também distribuído à Comissão de Administração Pública.

A matéria foi encaminhada preliminarmente à 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  à  Comissão  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  para

receber parecer quanto ao mérito, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102,

VI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em análise dispõe sobre os requisitos e procedimentos para que as

fundações educacionais atualmente associadas à Uemg possam ser absorvidas pela

Universidade, de forma integral e definitiva, mediante a transferência de seus direitos

e obrigações à Uemg e do passivo patrimonial ao Estado. Após o cumprimento dos

procedimentos previstos na nova lei, as fundações serão extintas e a Universidade do

Estado  passará  à  condição  de  mantenedora  dos  cursos  ministrados,  com  a

transferência dos alunos neles matriculados para a Uemg.

Esta  Casa  Legislativa  sempre  se  colocou  como  ativo  partícipe  e  percuciente

testemunha do longo processo que marcou a criação e o desenvolvimento da Uemg

desde a elaboração da Constituição do Estado de 1989. Portanto, neste momento

histórico  em  que,  após  passados  mais  de  vinte  anos,  finalmente  se  vislumbra  o

cumprimento da vontade manifesta pelos parlamentares constituintes na nossa Carta

Mineira  de  criar  uma  universidade  estadual  “multicâmpus”,  esta  Comissão  não

poderia  se  furtar  a  recuperar  a  trajetória  da  Uemg  nem  a  reconstituir  o  papel

desempenhado pela Assembleia de Minas nesse percurso, prestando, dessa forma,
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uma justa homenagem a todos os que colaboraram direta ou indiretamente para tal

êxito.

Antecedentes da formação da Universidade do Estado de Minas Gerais

O  processo  de  formação  da  Uemg  foi  pesquisado  em  detalhes  por  Alexandre

Borges Miranda,  em sua dissertação de mestrado, “A criação da Universidade do

Estado de Minas Gerais pela IV Assembleia Constituinte mineira de 1988/89”, e várias

informações deste tópico foram extraídas desse texto.

A concepção que fundamentou a criação da Uemg foi  a  de que era necessário

construir,  nas  diferentes  regiões  do  Estado,  uma  consciência  equilibrada  de

desenvolvimento. Ao mesmo tempo, as fundações educacionais precisavam ter seu

papel redefinido dentro da estrutura educacional do Estado, pois naquela conjuntura a

sua situação jurídica era complexa e muitas delas funcionavam de forma precária.

Sentiu-se, assim, a necessidade de se reorganizar o sistema estadual de educação

superior, com a integração das instituições de educação superior - IES - da Capital e

das várias regiões do Estado. A administração das instituições seria facilitada se cada

uma delas atendesse as demandas de sua região e, ao mesmo tempo, trabalhasse

em colaboração com as outras e com a sede, de maneira a constituir uma rede de

ensino que oferecesse cursos em todas as áreas de conhecimento e abrangesse todo

o  Estado.  Dessa  forma,  seriam  observados  os  princípios  da  cooperação,

regionalização  e  interiorização  do  ensino  superior  emanados  da  Constituição  de

1988, e o sistema de ensino superior no Estado se tornaria mais completo e eficiente.

Nesse  período  surgiram  as  primeiras  tentativas  de  consolidação  de  uma

universidade estadual norteada pela premissa do máximo aproveitamento da rede de

ensino superior já instalada, constituída por fundações educacionais.

Ainda em 1987,  foi  instituída,  por  meio do Decreto nº  27.298,  de 1º/9/87,  “uma

comissão para  proceder  a  estudos para a criação da Universidade do Estado de

Minas Gerais”, diretamente subordinada ao Governador. Tal comissão não chegou a

avançar nesse objetivo, visto que, com a promulgação da nova Constituição Federal e

a  formação  da  Assembleia  Constituinte  de  Minas  Gerais,  novos  rumos  seriam

traçados na consecução da meta de implementação da Universidade.

Audiência públicas inseridas na fase de elaboração do anteprojeto da Constituição
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levantaram algumas propostas que se relacionavam direta ou indiretamente com a

criação da Uemg, encerrando em seu teor as ideias de expansão da oferta de ensino

superior em cidades do interior do Estado.

Na IV Assembleia Constituinte, a Emenda AP 0137-6, de autoria do Deputado José

Militão, foi a primeira tentativa destinada à instalação de uma universidade estadual

em Minas Gerais. Estabelecia que “o Estado instalará, no prazo de 720 dias, a contar

da  data  de  promulgação  desta  Constituição,  Universidade  Estadual  em  região

densamente  povoada e  desassistida  de  universidade  pública”  (Minas  Gerais,  DL,

4/4/89).

A  autoria  do  projeto,  em  suas  características  básicas,  pode  ser  atribuída

principalmente  aos  Deputados  José  Militão,  Márcio  Maia  e  Bonifácio  Mourão.  O

último, na qualidade de relator da Comissão Constitucional, foi uma peça-chave para

a consolidação do processo de criação da universidade.

Com a aprovação de emendas e subemendas ao anteprojeto da Constituição do

Estado, nasceu a Universidade do Estado de Minas Gerais. A criação da Uemg e

suas condições de instalação estão dispostas na redação original dos arts. 81 e 82 do

ADCT. O art. 81, § 1º, não mencionou diretamente as fundações educacionais, mas

estabeleceu, genericamente, a instalação e a absorção, como unidades da Uemg,

das entidades de ensino superior criadas ou autorizadas por lei ainda não instaladas.

Os três parágrafos do art. 82 tratavam, ao mesmo tempo, das fundações e da criação

da  Uemg  e  da  Unimontes.  Seu  §  1º  referiu-se  explicitamente  às  fundações

educacionais  de  ensino  superior  instituídas pelo  Estado ou com sua participação,

outorgando-lhes  o  prazo  de  180  dias  para  que  optassem  pela  absorção  como

unidades da Uemg ou  pela  extinção dos  vínculos  com o  poder  público.  No § 2º

estabeleceu-se o prazo de 360 dias para que o Estado transformasse em fundações

públicas as  fundações que não exercitassem o seu direito  de optar  por  uma das

alternativas previstas no parágrafo anterior. O § 3º do art. 82 transformou a Fundação

Norte-Mineira de Ensino Superior na Universidade Estadual de Montes Claros.

A  criação  das  duas  universidades  estaduais  ocorreu,  portanto,  a  partir  da

reorganização da situação das fundações educacionais já existentes. O conjunto de

dispositivos  mencionados  tinham  por  finalidade,  em  última  análise,  eliminar  do
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cenário educacional mineiro a figura das fundações de direito privado mantenedoras

de IES, valendo-se para tal de quatro caminhos:

1º - transformar fundação em universidade, sob a forma de autarquia;

2º - absorver, como unidades da Uemg, os cursos mantidos pelas fundações que se

manifestassem favoravelmente a essa proposta, o que resultaria na extinção dessas

entidades;

3º - transformar em fundações públicas as fundações que não optassem, no prazo

previsto, por nenhuma das alternativas outorgadas; e

4º - instalar, como unidades da Uemg, todas as IES já criadas ou autorizadas por lei

ainda não instaladas, evitando-se, assim, que o problema persistisse futuramente.

Por  meio do Parecer CEE nº 622, de 11/9/90, foram registradas as opções das

seguintes fundações pela absorção:

• Fundação Educacional de Carangola;

• Fundação Educacional do Vale do Jequitinhonha, de Diamantina;

• Fundação de Ensino Superior de Passos;

• Fundação Educacional de Patos de Minas;

• Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas, de Varginha;

• Fundação Mineira de Arte "Aleijadinho", de Belo Horizonte;

• Fundação Escola Guignard, de Belo Horizonte;

• Fundação Educacional de Ituiutaba;

• Fundação Cultural Campanha da Princesa, de Campanha;

• Fundação Educacional de Lavras;

• Fundação Educacional de Divinópolis.

Entretanto,  expirado  o  prazo  constitucional  de  dois  anos  para  que  o  Estado

instalasse a universidade - conforme o art. 81, §§ 1º e 2º, do ADCT -, as fundações

educacionais  localizadas  no  interior  do  Estado  ainda  permaneciam  como

mantenedoras  das  IES,  sendo  financiadas  pela  cobrança  das  mensalidades  e

anuidades dos alunos.

Para  tentar  viabilizar  a  instalação  da  universidade,  estruturou-se  a  reitoria,  em

dezembro de 1990, por meio da Lei nº 10.323, de 20/12/90. A mesma lei encarregou a

Fundação  João  Pinheiro  de  realizar  os  estudos  necessários  à  instalação  e  ao
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financiamento da Uemg, cujo projeto foi denominado de “Plano Jurídico-Institucional e

Definição  de  Estratégias  de  Implantação  da  Universidade  do  Estado  de  Minas

Gerais”.

A despeito da iniciativa de formalização da reitoria, somente em 1995, por meio da

Lei nº 11.539, de 22/7/94, foi organizada a universidade como autarquia de regime

especial  e pessoa jurídica de direito público, com sede e foro em Belo Horizonte,

patrimônio e receita próprios e dotada de autonomia pedagógica e financeira.

A lei  definiu finalidades, constituição do patrimônio,  receita,  etapas de absorção,

incorporação e extinção das entidades optantes, além de tratar de diversos outros

assuntos. Destacam-se os arts. 20 a 29 do Capítulo V, que estabelecem cronogramas

e prioridades para a absorção das fundações. O § 2º do art. 21 autorizou a extinção

das  fundações  de  Carangola,  Diamantina,  Passos,  Lavras,  Varginha,  Divinópolis,

Patos de Minas, Ituiutaba e Campanha. O art. 22 previu que as entidades seriam

absorvidas uma por quadrimestre, determinação que não foi cumprida, pois nenhuma

unidade do interior foi absorvida nos prazos estabelecidos. O art. 23 considerou como

“agregadas” as  unidades optantes e assegurou subvenção mensal  do governo do

Estado  a  cada  uma  delas.  Entretanto,  a  subvenção  mensal  prometida  na  lei  foi

efetuada com periodicidade irregular e valores variáveis. O termo “agregado” definia a

situação intermediária das unidades optantes até a sua efetiva absorção, as quais,

entretanto, já se encontravam sob a jurisdição da reitoria.

Como primeiro passo, procedeu-se à incorporação de fundações públicas com sede

na Capital, que, à época, ofereciam basicamente o ensino de graduação. O câmpus

de  Belo  Horizonte  incorporou os  cursos de  quatro  escolas  que  já  pertenciam  ao

Estado:  Escola  Guignard,  Escola  de  “Design”,  Escola  de  Música  e  Faculdade  de

Educação, consoante a Lei nº 11.539, de 1994. As mantenedoras das três primeiras

IES foram  extintas  em  1995  pelo  Decreto  nº  36.639,  de  10/1/95,  transferindo-se

também para os quadros da Uemg o pessoal docente e administrativo das entidades

incorporadas.

No interior, em meados de 1995, os câmpus de Ituiutaba e Passos estavam em

processo  mais  avançado  de  absorção  em  relação  aos  demais  -  Campanha,

Carangola,  Diamantina,  Divinópolis,  Lavras,  Patos  de  Minas  e  Varginha  -,
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considerados câmpus agregados. O Decreto nº 36.897, de 24/5/95, dispôs sobre a

absorção  daquelas  duas  unidades,  mas  foi  revogado  pelo  Decreto  nº  40.624  de

5/10/99,  retroagindo  seus  efeitos  a  25/5/95,  ou  seja,  retrocedeu-se  quanto  à

determinação de absorver aquelas fundações, permanecendo a indefinição quanto ao

destino das instituições optantes do interior.

A atuação da Assembleia Legislativa no processo de implantação da Uemg

Na tentativa de levar  a efeito o previsto na Constituição do Estado e diante da

inoperância do governo do Estado quanto à aborção das fundações optantes e à

consolidação do câmpus de Belo Horizonte, diversas discussões públicas foram feitas

na ALMG sempre com a participação ativa da Reitoria da Uemg, dos dirigentes das

fundações e de representantes de professores e alunos, para tentar solucionar os

problemas  que  obliteravam  o  desenvolvimento  da  Universidade.  Duas  das  mais

importantes iniciativas desta Casa para buscar essas soluções foram a instalação da

Comissão Especial para Proceder a Estudos e Proposições acerca da Universidade

do Estado de Minas Gerais e a instalação da comissão especial para estudar e propor

alternativas  viáveis  para  a  implementação  da  Uemg.  A  primeira,  em  2000,  a

requerimento do Deputado Edson Rezende e a segunda, em 2003, a requerimento do

Deputado Domingos Sávio.

A primeira  Comissão  Especial  foi  constituída  para  atender  a  reivindicação  dos

participantes do seminário “Construindo a Política de Educação de Minas Gerais”,

realizado em 1999, na ALMG, de que se criasse uma oportunidade específica para

discutir  as  questões  relativas  à  Uemg,  uma vez que durante  esse seminário  tais

questões não puderam ser discutidas por limitação de tempo.

Os trabalhos  da  comissão de 2000 culminaram em aprofundado diagnóstico  da

situação da Universidade e dos aspectos econômicos e políticos que envolviam a sua

existência. Ficou evidente que ela dispunha de poucos recursos para gerenciar a sua

estrutura e que o funcionamento dos câmpus regionais era viabilizado pela captação

de verbas para a realização de atividades e programas principalmente por meio de

convênios  firmados com entidades públicas federais  e privadas.  O orçamento era

suficiente apenas para cobrir os gastos com pessoal da Reitoria e do câmpus de Belo

Horizonte, onde se situam as unidades incorporadas pela Uemg.
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Não  obstante  a  carência  de  recursos,  a  Uemg  procurou  empenhar-se  para

formalizar  parcerias  com  outros  órgãos  e  entidades  da  administração  pública  e

empresas  privadas,  tendo  ofertado  cursos  emergenciais  e  de  formação  de

professores e  desenvolvido  programas  nas comunidades  dos  Municípios  onde se

situam  os  câmpus  regionais.  A  intervenção  da  Uemg  nas  unidades  do  interior

mostrou-se  benéfica,  desempenhando  um  importante  papel  na  recuperação  da

qualidade dos cursos oferecidos e propiciando a orientação técnica e pedagógica ao

pessoal dos seus quadros.

Anteriormente  à  criação  da  primeira  Comissão Especial,  havia  sido  aprovada  a

Proposta  à  Emenda  à  Constituição  nº  24/1999,  de  iniciativa  parlamentar,  que

destinava  2%  da  receita  orçamentária  corrente  ordinária  do  Estado  à  Uemg e  à

Unimontes, como tentativa de incrementar o aporte de recursos para as instituições,

em especial para a Uemg, tendo sido transformada na Emenda à Constituição nº 47.

Porém, foi declarada a inconstitucionalidade da emenda, em 4/3/2009, pela ADI 2447-

7,  o  que  frustrou  as  intenções  de  promover  a  consolidação  das  universidades

mineiras.

Diversos  parlamentares,  no  início  do  ano  de  2003,  subscreveram  documento

intitulado  “Manifesto  de  Instalação  da  Bancada  Parlamentar  Pró-Uemg”,  em  que

assumem publicamente o compromisso de realizar  ações políticas necessárias ao

seu fortalecimento. Assim sendo, justificou-se a instalação de uma comissão especial

para centralizar ações de realização do objetivo pretendido. No relatório da comissão

especial de 2003 firmou-se o propósito do colegiado: “é importante ressaltar que entre

os Deputados, técnicos, diretores de fundações, reitoria, alunos e professores existe

um sentimento comum: devido às dimensões da crise por que passa a instituição, foi

confiada a missão estratégica não apenas de produzir um documento a mais para ser

agregado  ao  considerável  acervo  de  textos,  documentos,  projetos  e  diagnósticos

sobre a Universidade. Coube à Comissão Especial apresentar propostas concretas

que  apontem  para  a  solução  dos  diversos  nós  críticos  vividos  pela  Uemg.  (…)

Tentaremos,  desta  forma,  sensibilizar  o  governo  mineiro  para  que  considere  a

implantação da Universidade como um projeto estruturante para o Estado, viável e

necessário,  articulado  com  o  desenvolvimento  científico  e  tecnológico  de  Minas
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Gerais”.

A  essência  das  propostas  apresentadas  pelas  comissões  especiais  citadas

prepararam um campo fértil para que a absorção determinada pelo projeto de lei em

análise fosse viável, em especial:

• a proposta de emenda à Constituição apresentada pela 2ª Comissão

Especial e transformada na Emenda à Constituição nº 72/2005

possibilitou o sistema de associação por cooperação mútua hoje

existente entre as fundações e a Uemg, com a possibilidade de futura

absorção. As Fundações Educacionais de Patos de Minas, Lavras e

Varginha optaram por se desvincular definitivamente da Uemg,

restando as seis fundações atualmente associadas;

• a criação do Pró-Uemg, que viabilizou a permanência de alunos

carentes nos cursos de graduação oferecidos pelas fundações

associadas;

• a incorporação dos cursos superiores da Fundação Helena Antipoff,

bem como de outras entidades mantidas pelo Estado que

desenvolviam atividades afins ao projeto da Universidade, foi apontada

pelas comissões especiais como medida estratégica para ampliar a

abrangência de atuação da Uemg e fortalecê-la como polo de

produção de conhecimento, pesquisa e difusão cultural.

Posteriormente, na oportunidade de apreciação do Projeto de Lei nº 3.367/2009, do

Governador  do  Estado,  transformado  na  Lei  nº  18.384,  de  15/9/2009,  emendas

apresentadas por parlamentares e comissões permanentes possibilitaram a criação

da Assessoria de Relações Regionais, cujas competências são: articular-se com as

fundações associadas à Uemg, garantindo-lhes interlocução com a Reitoria, as Pró-

Reitorias  e as  unidades colegiadas de deliberação superior;  assistir  as  fundações

associadas à Uemg na implementação de programas de cooperação e prestar-lhes

apoio técnico. Fruto também de emendas parlamentares foi a relação estabelecida

pela norma entre as seis fundações associadas à Uemg, permitindo a utilização da

logomarca da Universidade e a concessão de auxílio financeiro para fornecimento de

bolsas  de  estudos  a  alunos  carentes  e  para  o  desenvolvimento  de  estudos  e
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pesquisas de natureza científica e de projetos de extensão.

O desenvolvimento  das  fundações  optantes  ao  longo  dos  anos,  ainda que  não

absorvidas  como  previa  o  Texto  Constitucional,  foi  notório  e  reconhecido  pelos

Municípios cobertos pelas ações da Universidade nas diversas regiões do Estado.

Portando, a par da necessidade de se reparar uma dívida histórica com as fundações

e com a sociedade, que fez consagrar sua vontade no texto da Constituição de 1989,

justifica-se a nova tentativa de promover a consolidação da instituição em seu formato

multicâmpus, por intermédio do projeto de lei em exame.

O contexto atual

Segundo dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio

Teixeira - Inep -, atualmente o Estado conta com 24 instituições de ensino superior

públicas, das quais dezoito são federais, cinco estaduais e uma municipal. As seis

fundações educacionais a serem absorvidas pela Uemg passaram a integrar, a partir

de 2001, o Sistema Federal de Ensino, por decisão do Supremo Tribunal Federal -

STF -, em decorrência do julgamento da ADI 2501-5, e compõem, juntamente com

outras 351 IES, o conjunto de instituições privadas de ensino superior presentes no

Estado.

Com a absorção das fundações associadas, a Uemg ampliará sua abrangência,

contribuindo para a democratização do acesso ao ensino superior público e gratuito

no  Estado  e  para  maior  integração  e  desenvolvimento  das  regiões.  Além  dos

Municípios de Belo Horizonte, Barbacena, Frutal, João Monlevade, Leopoldina, Poços

de  Caldas  e  Ubá,  a  Uemg passará  a  estar  presente  também  nos  Municípios  de

Diamantina, Campanha, Passos, Divinópolis, Ituiutaba e Carangola.

Conforme informações divulgadas por integrantes do Grupo Executivo para Estudo

e Providências,  voltado para a incorporação das fundações associadas à Uemg e

criado  pela  Resolução  Conjunta  Sectes-Seplag-AGE-Uemg  nº  1/2012,  ao  fim  do

processo de absorção das fundações, previsto para dezembro, o número de cursos

oferecidos pela Uemg passará de 32 para 112; o de alunos aumentará de 5.600 para

15 mil, e o de professores, de 853 para 1.800.

A proposição em estudo vem, assim, dar continuidade ao processo cuja semente foi

lançada na Constituição do Estado, tendo sido alavancada pelas diversas iniciativas
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elucidadas neste parecer.

A Comissão de Constituição e Justiça apresentou o Substitutivo nº 1 à matéria,

promovendo diversos ajustes de natureza técnico-jurídica, os quais corroboramos em

nossa análise. No entanto, saliente-se que o projeto apenas estabelece requisitos e

procedimentos para a absorção. Esta constituirá um longo e complexo processo, por

meio do qual  terão de ser  conciliados o interesse público e as necessidades das

partes  envolvidas,  dentro  dos  limites  legais  de  atuação do Estado  e  tendo como

princípio  norteador  a  ampliação  do  acesso  e  da  qualidade  da  oferta  de  ensino

superior público nas regiões de maior demanda por esse nível de ensino.

Os  cursos  atualmente  oferecidos  pelas  fundações  associadas,  ao  serem

transferidos para a Uemg, terão de se submeter à supervisão do Conselho Estadual

de  Educação  e,  portanto,  os  atos  relativos  a  credenciamento,  autorização  e

reconhecimento passarão à responsabilidade dos órgãos competentes do Sistema

Estadual de Educação Superior. Concursos para provimento dos cargos dos quadros

do  magistério  superior  e  técnico-administrativos  terão  de  ser  realizados  a  médio

prazo,  em  cumprimento  às  normas  constitucionais  e  legais  que  regem  a

administração pública. Ajustes na estrutura física e racionalização da oferta terão de

ser implementados, visando à integração harmônica das novas unidades à estrutura

geral da Universidade. Todas essas etapas, de responsabilidade de implementação

do  Poder  Executivo,  deverão  ser  acompanhadas  pelo  Poder  Legislativo,  que

certamente não descuidará de sua missão precípua de guardião dos interesses da

sociedade e da Constituição do Estado.

Com  a  finalidade  de  ouvir  os  diversos  segmentos  envolvidos  no  processo  de

incorporação das fundações associadas à Uemg foi realizada audiência pública, no

âmbito desta Comissão, em 12 de junho de 2013. A reunião contou com a presença

de  um  maciço  número  de  parlamentares  de  diversos  partidos,  do  Sr.  Nárcio

Rodrigues da Silveira, Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior,

de representantes de outros órgãos do Poder Executivo, do Sr. Dijon Moraes Júnior,

Reitor  da  Uemg,  de  todos  os  dirigentes  das  fundações  associadas  e  de

representantes de professores e alunos.

Os participantes da audiência pública foram unânimes em considerar a iniciativa do
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governo de absorção das fundações associadas como necessária e benéfica, mas

preocupações  com  aspectos  diversos  relativos  à  transição  e  suas  implicações

transpareceram  em  várias  manifestações  durante  a  discussão.  Especialmente  as

questões que envolvem os professores e alunos relevam nessa transição. Segundo o

disposto no projeto, a contratação de pessoal para a garantia da manutenção dos

cursos em funcionamento nas fundações associadas serão feitas em caráter precário,

nos termos das Leis nºs 18.185, de 4/6/2009, e 10.254, de 20/7/90, até a realização

do concurso para preenchimento dos cargos efetivos, que ainda deverão ser criados

na estrutura da Uemg. Os questionamentos se concentraram sobre quais seriam os

direitos assegurados aos professores atualmente em exercício nas fundações.

Com relação aos estudantes, a preocupação manifestada pelos participantes na

audiência pública é se haverá garantia de que o ensino será de fato gratuito para o

universo  dos  alunos.  Com  relação  a  esse  ponto,  não  resta  dúvida  de  que  a

proposição,  na forma dada pelo Substitutivo nº 1,  da Comissão de Constituição e

Justiça,  assim  o  garante,  pois,  conforme  o  art.  8º,  “os  alunos  regularmente

matriculados  em  fundação  associada  ficam  automaticamente  transferidos  para  a

Uemg na data de publicação do decreto que declarar absorvida a entidade”. Uma vez

incorporados  à  Uemg,  que  é  uma  instituição  estadual  de  ensino,  os  cursos

transferidos à sua mantença deverão ser gratuitos, como assegura o inciso IV do art.

206 da Constituição Federal, que preceitua:

“Art. 206 - O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

(...)

V - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;.”

A  despeito  disso,  ficou  evidenciado  na  audiência  pública  que  os  segmentos

envolvidos ainda carecem de muitas informações a respeito do processo de transição

para  a  incorporação  das  fundações  associadas  à  Uemg.  O  grupo  executivo

responsável  pelo  processo  de  absorção  e  o  governo  do  Estado,  com  o

acompanhamento  da  Assembleia  Legislativa,  têm  o  papel  de  conduzi-lo  com  a

máxima transparência.

Com o intuito  de  assegurar  o  cumprimento  das  determinações  contidas  na  Lei

Complementar nº 101, de 4/5/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal -, no que tange à



1135
____________________________________________________________________________

assunção  de  novas  despesas  pelo  Estado,  e,  concomitantemente,  de  garantir  a

adequada  gestão  das  fundações  absorvidas  no  intervalo  entre  a  declaração  de

absorção e a aprovação da lei a que se refere o inciso II do art. 10 do Substitutivo nº

1, apresentamos, ao final deste parecer, a Emenda nº 1.

Outro  ponto  que  merece  destaque  na  oportunidade  de  análise  do  mérito  da

proposição é a incorporação dos cursos superiores da Fundação Helena Antipoff -

FHA -, a que se referem o art. 16 do projeto original e o art. 15 do Substitutivo nº 1.

A FHA, instituída pela Lei nº 5.446, de 25/5/70, rege-se pelos arts. 100 e 101 da Lei

Delegada  nº  180,  de  20/1/2011,  e  pelo  Decreto  nº  45.826,  de  20/12/2011,  tem

autonomia  administrativa  e  financeira,  personalidade  jurídica  de  direito  público  e

vincula-se à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Sectes.

O Instituto Superior de Educação Anísio Teixeira, mantido pela FHA e credenciado

pelo  Decreto  nº  41.733,  de 25/6/2001,  oferece os  cursos  de  Ciências  Biológicas,

Educação  Física,  Letras,  Matemática  e  Pedagogia,  todos  na  modalidade  de

licenciatura.

Não está explícito, na competência do grupo executivo instituído com a finalidade

de definir o rol de ações que culminarão na incorporação das fundações associadas à

Uemg,  a  deflagração  dos  procedimentos  relativos  à  incorporação  dos  cursos

mantidos pela FHA, o que, “a priori”, denota a ausência de um planejamento para

essa finalidade no âmbito dos trabalhos do grupo. Não se questiona aqui a validade e

o mérito da medida. Ao contrário, somos favoráveis à incorporação como forma de

fortalecer  a  ação  da  Uemg no  Estado  e  de  incrementar  a  qualidade  dos  cursos

oferecidos  pela  FHA.  Ressalte-se,  porém,  que  o  projeto  não  previu  as  medidas

necessárias à incorporação dos cursos da FHA da mesma forma como o fez para as

fundações associadas. A redação do art.  16 (art.  15 do Subsittutivo nº  1)  contém

equívocos de natureza técnica, a necessitar de correções e complementos para que

possa efetivamente cumprir o objetivo ao qual se destina. Primeiramente é necessário

retificar a expressão “passa a ser subordinada pedagogicamente à Uemg”, pois tal

medida fere a autonomia da Fundação Helena Antipoff, garantida em lei.

Em entendimentos com representantes do Poder Executivo, verificou-se que o que

se pretende de fato é a transferência dos cursos de ensino superior mantidos pela
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FHA à  Uemg,  preservando-se  as  competências  da  Fundação  no que concerne à

educação básica. A incorporação deverá ser pautada pelo cumprimento de requisitos

e procedimentos disciplinados na legislação em vigor, submetendo-se a um processo

administrativo  próprio,  de  responsabilidade  dos  órgãos  competentes  do  sistema

estadual  de  educação.  Outrossim,  entendemos  ser  justo  e  razoável  garantir  à

Fundação - instituição consolidada no Estado, cuja origem remonta à década de 1950

-  a  permanência  dos  cursos  superiores  incorporados  em sua  sede,  bem  como a

manutenção  dos  bens  a  ela  pertencentes.  Para  a  consecução  dos  objetivos

mencionados,  apresentamos,  ao  final  deste  parecer,  as  Emendas  nºs  2  a  4  ao

Substitutivo nº 1.

Na audiência pública ocorrida no dia 12/6/2013, o Secretário de Estado de Ciência,

Tecnologia  e  Ensino  Superior  anuiu  à  sugestão  encaminhada  pelo  Presidente  da

Fundação Educacional  de Divinópolis  e por  membros da Comissão de Educação,

Ciência  e  Tenologia  presentes  à  reunião,  de  se  criar  uma  instância  de

acompanhamento das ações destinadas à absorção das fundações associadas e dos

cursos da FHA. Para atender a essa demanda coletiva, apresentamos, ao final deste

parecer, a Emenda nº 5.

Conclusão

Diante  do  exposto,  manifestamo-nos  pela  aprovação  do  Projeto  de  Lei  nº

3.948/2013, no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e

Justiça, com as Emendas nºs 1 a 5, a seguir apresentadas.

EMENDA Nº 1

Acrescente-se  ao  art.  7º  do  Substitutivo  nº  1  o  seguinte  §  2º,  passando  seu

parágrafo único a vigorar como § 1º:

“Art. 7º - (...)

§ 2º - A extinção da personalidade jurídica fundacional fica sujeita à aprovação da

lei prevista no inciso II do art. 10, sem prejuízo da assunção da gestão das entidades

absorvidas pela Uemg.”.

EMENDA Nº 2

Dê-se ao art. 15 do Substitutivo n° 1 a seguinte redação:

“Art. 15 - Atendidos os procedimentos previstos na legislação, os cursos de ensino
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superior mantidos pela Fundação Helena Antipoff - FHA -, estruturada nos termos do

art.  100 da Lei Delegada nº 180, de 20 de janeiro de 2011, serão incorporados à

Uemg, asseguradas:

I - a permanência de funcionamento dos cursos incorporados nos termos do “caput”

na sede da FHA, no Município de Ibirité;

II - a manutenção da propriedade dos bens imóveis pertencentes à FHA.”.

EMENDA Nº 3

Acrescente-se onde convier no Substitutivo n°1 o seguinte artigo:

“Art. ... -  O inciso I do art. 100 da Lei Delegada n° 180, de 20 de janeiro de 2011,

passa a vigorar com a seguinte redação:

'Art. 100 - (...)

I - manter cursos de educação básica e profissional com vistas à preparação para o

trabalho e à habilitação profissional técnica;'.”.

EMENDA Nº 4

Acrescente-se ao art. 16 do Substitutivo nº 1 o seguinte inciso III:

“Art. 16 - (...)

III - o inciso II do art. 100 da Lei Delegada n° 180, de 20 de janeiro de 2011.”.

EMENDA Nº 5

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

“Art.  …  -  Será  constituída  comissão  insterinstitucional  para  acompanhar  o

desenvolvimento do processo de absorção das fundações associadas e dos cursos

superiores da Fundação Helena Antipoff - FHA -, de que trata esta lei, composta dos

órgãos e entidades responsáveis pelo estudo e providências visando à incorporação

das entidades referidas e também pelos seguintes:

I - Fundação Educacional de Carangola;

II - Fundação Educacional do Vale do Jequitinhonha, de Diamantina;

III - Fundação de Ensino Superior de Passos;

IV - Fundação Educacional de Ituiutaba;

V - Fundação Cultural Campanha da Princesa, de Campanha;

VI - Fundação Educacional de Divinópolis;

VII - Fundação Helena Antipoff - FHA -;
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VIII - Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais;

IX - Sindicato dos Professores da Uemg - Sinduemg -;

X - Sindicato dos Professores do Estado de Minas Gerais - Sinpro -;

XI - União Estadual dos Estudantes - UEE.

Sala das Comissões, 18 de junho de 2013.

Duarte Bechir, Presidente e relator - Maria Tereza Lara - Luiz Henrique.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.950/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Arlen Santiago, a proposição em epígrafe “dispõe sobre a

prorrogação  dos  mandatos  dos  Conselheiros  Tutelares  no  Estado  e  dá  outras

providências”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  18/4/2013,  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. 188, combinado com o art. 102, III, “a”,

do Regimento Interno, examinar a juridicidade, a constitucionalidade e a legalidade da

proposição.

Fundamentação

A proposição sob exame pretende estabelecer que, “com o objetivo de assegurar a

defesa  das  crianças  e  dos  adolescentes  no  Estado,  bem  como  suplementar  as

disposições da Lei Federal nº 12.696, de 25 de julho de 2012, que alterou de três

para quatro anos a duração dos mandatos dos Conselheiros Tutelares em todo o País

e unificou o processo de escolha para o referido cargo em todo o território nacional,

ficam prorrogados os mandatos dos Conselheiros Tutelares empossados nos anos de

2010, 2011 ou 2012 em Municípios do Estado, até a posse dos escolhidos no primeiro

processo unificado”.

Dispõe também que a eventual lei dela resultante “não se aplica aos Municípios que

tenham legislado de forma diversa da disposta nesta lei  após a publicação da Lei

Federal nº 12.696,  de 25 de julho de 2012, situação em que se deve observar  a

legislação municipal respectiva”.

Na justificação,  afirma o  autor  que  “este  projeto  de  lei  objetiva  preencher  uma
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lacuna legal decorrente da aprovação da Lei nº 12.696, de 25 de julho de 2012, que

efetivou alterações no Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei Federal nº 8.069,

de 13 de julho  de 1990 -,  especialmente no  §  1º  do art.  139,  segundo o  qual  o

'processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar ocorrerá em data unificada

em todo o território nacional a cada 4 (quatro) anos, no primeiro domingo do mês de

outubro do ano subsequente ao da eleição presidencial'”.

Argumenta  ainda  que  a  mencionada  lei  unificou  o  processo  de  escolha  dos

Conselheiros  Tutelares  em  todo  o  território  nacional  e  alterou  a  duração  dos

respectivos mandatos de três para quatro anos, mas não dispôs sobre o processo de

transição dos  mandatos  em  curso;  e  que a  matéria  é  de  competência  legislativa

concorrente, de modo que o Estado pode complementar a normatização federal para

preencher a mencionada lacuna, sobretudo diante do fato de que “a maioria absoluta

dos Municípios mineiros nada dispuseram ainda sobre a questão”.

À vista do disposto nos arts. 65 e 66 da Constituição do Estado, não encontramos

óbice à iniciativa parlamentar na espécie.

No que toca à competência legislativa, tem razão o autor da proposição quando

afirma a competência estadual complementar ou suplementar na matéria, nos termos

do inciso XV do art. 24 da Constituição da República, que situa a proteção à infância

e à juventude entre as matérias de legislação concorrente.

Ademais,  a  proposição  efetivamente  complementa  as  normas  gerais  federais

veiculadas pela citada Lei nº 12.696, de 2012, que “altera os arts. 132, 134, 135 e 139

da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), para

dispor  sobre  os  Conselhos  Tutelares”,  em  consonância  com  as  diretrizes  da

Resolução  nº  152,  de  2012,  do Conselho  Nacional  dos  Direitos  da  Criança e  do

Adolescente.  E resguarda a autonomia municipal,  ao ressalvar  a prerrogativa  dos

Municípios de regular a mencionada transição.

Cumpre  pontuar,  entretanto,  que  a  redação do texto  legal  deve  atentar  para  a

função normativa da lei, pelo que apresentamos substitutivo à proposição examinada,

para fins de adequação aos preceitos da técnica legislativa.

Considerando, por outro lado, a dificuldade de se prever o tempo necessário para

exame e aprovação da proposição em apreço -  e de se conhecer a situação dos
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Conselhos  Tutelares  de  todos  os  Municípios  mineiros  -,  entendemos  ser  mais

adequado prescrever que os mandatos em curso na data da publicação da futura lei

encerrar-se-ão em 10 de janeiro de 2016, data fixada pela lei federal para a posse

dos Conselheiros escolhidos no primeiro processo nacionalmente unificado.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 3.950/2013 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Dispõe sobre o mandato dos Conselheiros Tutelares de Municípios do Estado em

exercício na data da publicação desta lei.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O mandato do Conselheiro Tutelar de Município do Estado em exercício na

data da publicação desta lei encerrar-se-á em 10 de janeiro de 2016.

Parágrafo único - O disposto no “caput” não se aplica ao Município que regular de

forma diversa a transição para o processo de escolha em data unificada estabelecido

pela Lei federal nº 12.696, de 25 de julho de 2012.

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

Sala das Comissões, 18 de junho de 2013.

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

Anízio.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.107/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 456/2013, 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 Presidente Olegário o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 30/5/2013 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.
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Fundamentação

Trata o Projeto de Lei  nº  4.107/2013 de autorizar  o  Poder Executivo a doar  ao

Município  de  Presidente  Olegário  o  imóvel  constituído  pela  área  de  2.100m²  e

respectiva benfeitoria, situado naquele Município, registrado sob o nº 5.187, a fls. 197

do Livro 3-E, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Presidente Olegário.

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 construção e ao

funcionamento de agência da Caixa Econômica Federal, instituição financeira sob a

forma de empresa pública, o que irá atender à demanda da população 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

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

do Projeto de Lei nº 4.107/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 18 de junho de 2013.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Romel Anízio, relator - Leonardo Moreira - Luiz

Henrique.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.108/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 457/2013, 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 Conceição da Aparecida o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 30/5/2013 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  4.108/2013 de autorizar  o  Poder Executivo a doar  ao

Município  de  Conceição  da  Aparecida  o  imóvel  constituído  pela  área  de  348m²,

situado na Rua Coronel  Casemiro, Centro, naquele Município, registrado sob o nº

1.386, a fls. 39v. do Livro 2-F, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca 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 à construção de

garagem para abrigar a frota municipal de automóveis.

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
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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

do Projeto de Lei nº 4.108/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 18 de junho de 2013.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Leonardo Moreira, relator - Romel Anízio - Luiz

Henrique.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 4.163/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  da  Deputada  Luzia  Ferreira,  o  Projeto  de  Resolução  nº  4.163/2013

dispõe sobre a restituição do mandato de Deputado Estadual de Armando Ziller, eleito

em 1947 pelo Partido Comunista do Brasil -  PCB.

Publicada no “Diário  do  Legislativo”  em 6/6/2013,  a  proposição foi  distribuída  à

Comissão de Constituição e Justiça e à Mesa da Assembleia para receber parecer,

nos termos regimentais.

Compete a esta Comissão pronunciar-se acerca da juridicidade, constitucionalidade

e legalidade da proposição, conforme estabelece o art. 102, III,  “a”, do Regimento

Interno.

Fundamentação

O projeto em exame objetiva restituir, de forma simbólica, o mandato de Deputado

Estadual de Armando Ziller, eleito em 1947 pelo Partido Comunista do Brasil -  PCB.

Consoante  a  justificação  da  proposição,  o  Deputado  Armando  Ziller  era  líder

sindical, Presidente do Sindicato dos Bancários de Minas Gerais, e se destacava por

seus discursos em defesa das causas trabalhistas e sindicais e também do PCB, que

enfrentava processo na Justiça Eleitoral que acabou por decidir por sua ilegalidade.

Ainda consoante a justificação, tratava-se de uma quadra histórica marcada por um
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contexto  de  intensa  perseguição,  no  País,  aos  comunistas  e  àqueles  que

simpatizavam com sua ideologia.

Desse modo,  o TSE,  por meio da Resolução nº  1.841,  de 7 de maio  de 1947,

cancelou  o  registro  do  PCB,  tomando  por  fundamento  o  art.  141,  §  13,  da

Constituição Federal, consoante o qual era vedada a organização, o registro ou o

funcionamento de qualquer  partido  político ou  associação cujo programa ou ação

contrariasse o regime democrático, baseado na pluralidade dos partidos e na garantia

dos direitos fundamentais do homem.

Ressalte-se que tal decisão ocorreu por maioria apertada de três votos a dois, a

despeito do voto contrário do relator, Professor Sá Filho, que dedicou extensas linhas

em  defesa  da  pluralidade  dos  partidos  políticos,  traço  essencial  dos  regimes

democráticos, alegando que não restou provado no processo que o PCB, quer em

seu programa, quer em sua ação, fosse contrário ao regime democrático baseado na

pluralidade partidária e nos direitos do homem.

Posteriormente, foi editada a Lei nº 211, de 1948, que determinava, em seu art. 1º,

a  extinção  do  mandato  de  parlamentares  filiados  a  partidos  cujo  registro  fosse

cassado com base no § 13 do art. 141 da Constituição Federal.

Entre as diversas vítimas dessas cassações, encontravam-se dois expoentes do

Partido Comunista: o Senador Luís Carlos Prestes e, como único representante do

PCB em Minas, o Deputado Armando Ziller.

Contudo, é preciso dizer que o mesmo art. 141 da Constituição de 1946, em seu §

3º, estatuía que a lei não poderia prejudicar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e

a coisa julgada. Desse modo, a referida lei não poderia operar efeitos retroativos, de

modo a alcançar os mandatos daqueles parlamentares filiados ao PCB, porquanto, ao

tempo do cancelamento do registro daquela agremiação, tal  lei inexistia no mundo

jurídico.

Portanto, a proposição em exame não só não ostenta vício de inconstitucionalidade,

como,  ao  contrário,  visa  a  reparar,  ainda  que  no  plano  simbólico,  uma

inconstitucionalidade ocorrida em um passado remoto.

Vale  enfatizar  que,  na  esfera  federal,  iniciativa  similar  se  deu  com  vistas  à

restituição simbólica do mandato do ex-Senador Luís Carlos Prestes.
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Deve-se ressaltar, todavia, que a proposição, nos termos em que se acha redigida,

não  traz  nenhuma  implicação  de  ordem  patrimonial  para  os  sucessores  do  ex-

Deputado Armando Ziller, cingindo-se, pois, ao aspecto tão somente simbólico do ato.

Com efeito, quanto a eventual ressarcimento referente à remuneração devida nos

anos restantes do mandato cassado, há que invocar o disposto no art. 1º do Decreto

nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932, vazado nos seguintes termos:

“Art. 1º -  As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim

todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja

qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato

do qual se originarem”.

De outra parte, não cabe falar também em benefício de pensão, uma vez que o

Instituto de Previdência do Legislativo do Estado de Minas Gerais -  Iplemg -  só veio

a ser instituído em 1973, por meio da Lei nº 6.258. Conquanto tal diploma normativo

preveja  a  hipótese  de  que  ex-Deputados  venham  a  participar  do  Instituto,  há

restrições para tal participação, conforme se depreende da leitura de seu art. 4º, a

seguir transcrito:

“Art. 4º -  São associados facultativos do Instituto de Previdência do Legislativo do

Estado de Minas Gerais os ex-Deputados, com pelo menos 8 (oito) anos de mandato,

que o requeiram dentro de 6 (seis) meses a contar da publicação desta lei.

Parágrafo único -  Não admitirá o IPLEMG associado facultativo, com idade superior

a 50 (cinquenta) anos, na data do requerimento, excetuado o associado que o era em

caráter  obrigatório  e  que  requeira  a  sua  inscrição  dentro  dos  90  (noventa)  dias

seguintes ao término de seu último mandato”.

Portanto, à vista das considerações aduzidas, não encontramos óbice de ordem

jurídico-constitucional à proposição em tela.

Conclusão

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

do Projeto de Resolução nº 4.163/2013.

Sala das Comissões, 18 de junho de 2013.

Sebastião Costa, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator -  Romel Anízio -  Luiz

Henrique.
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PARECER PARA O 2º 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”.

Aprovado no 1º turno na forma do Substitutivo nº 1, a proposição agora retorna a

esta Comissão com vistas a receber parecer para o 2º turno, nos termos do art. 102,

V, combinado com o art. 189, do Regimento Interno.

Segue, anexa, a redação do vencido, que é parte deste parecer.

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 delimitado 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 no 1º turno, a proposição foi baixada em diligência

no dia 16/4/2013, solicitando-se, com vistas a se colherem novos subsídios, que a

Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais se manifestasse. A

resposta, mediante a Nota Técnica nº 215/2013, 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 o inciso III do art. 4º, “estabelecendo

(...)  o  encaminhamento  de  informações  à  Comissão  Nacional  da  Verdade”,  como

também acrescer novo dispositivo, destinando-se o acervo levantado pela Comissão

ao Arquivo Público Mineiro após o encerramento de suas atividades.

No mesmo diapasão, a Comissão de Constituição e Justiça, também no 1º turno,

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
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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.

Consequentemente, 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 ao ordenamento jurídico pátrio, em especial ao princípio da separação

dos Poderes. Para tanto, propôs uma nova redação para os incisos II, VI e VIII do art.

5º, bem como a supressão dos arts. 9º e 10.

Ainda no 1º turno, a Comissão de Direitos Humanos, em análise de mérito, opinou

que o projeto corresponde aos interesses da sociedade civil e do Estado, merecendo

prosseguir tramitando e recebendo apoio dos parlamentares desta Casa. Para que

seu texto se ajustasse à técnica legislativa e considerasse 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, julgou adequado um substitutivo.

Assim, mudou o nome do órgão proposto para Comissão da Verdade em Minas

Gerais -  Covemg - , garantindo-lhe analogia formal com a correspondente criada em

lei federal, bem como universalidade e mais adequabilidade institucional. Todavia, ao

contrário do que sugeriu a Emenda nº 3, entendeu que deveria 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,  além  de  contemplar  a  redação  original  da  parlamentar

proponente.

Quanto ao mérito, não há por que alterar as considerações do parecer exarado por

esta Comissão de Direitos Humanos por ocasião do 1º turno:

“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
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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.

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-se  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  merece  receber  apoio  também  no  2º  turno.  Nas  trocas  de

opiniões entre os parlamentares durante o 1º turno, que por sua vez ouviram outros

interlocutores interessados, conformou-se um consenso, afinal contemplado na forma

de um substitutivo ao vencido. Assim, retiraram-se as palavras “reparação política”

dos arts. 1º, “caput”, e 4º, VI. Ademais, no art. 1º, parágrafo único, substituiu-se a

expressão  “prorrogável  uma  vez  pelo  mesmo  período”  por  “prorrogável  pelo

Governador do Estado”. Por fim, realizaram-se alguns ajustes de técnica redacional.

Conclusão

Em face do aduzido, opinamos pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº

3.296/2012 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir  apresentado, ao vencido no 1º

turno.

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 finalidade de acompanhar e subsidiar a Comissão Nacional da Verdade, criada pela

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 da Constituição da República,
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bem como de proceder às mesmas atividades no âmbito estadual.

Parágrafo único -   A Covemg terá prazo de funcionamento de dois anos para a

conclusão  dos  trabalhos,  contado  a  partir  da  sua  instalação  e  prorrogável  pelo

Governador do Estado.

Art. 2º -  A Covemg apresentará no final de seus trabalhos relatório circunstanciado,

contendo a descrição das 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, o qual se extinguirá após a publicação do relatório a que

se refere o “caput” do art. 2º.

§ 2º -  A participação na Covemg será considerada serviço público relevante.

Art. 4º -  São objetivos da Covemg:

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 quaisquer informações obtidas

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 ofensas

aos direitos fundamentais;

VI  -   promover,  com  base  nos  informes  obtidos  e  averiguações  efetivadas,  a
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reconstrução da história dos casos cabíveis em suas atribuições, bem como colaborar

para que seja prestada assistência às vítimas ou a seus 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, assegurado 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 da Covemg;

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 nos

casos em que, a seu critério, a manutenção de sigilo seja relevante para alcançar

seus objetivos ou para resguardar 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.
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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, 19 de junho de 2013.

Durval Ângelo, Presidente -  Rômulo Viegas, relator -  Rogério Correia

PROJETO DE LEI Nº 3.296/2012

(Redação do Vencido)

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 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

pelo mesmo 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.
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§ 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 e quaisquer informações

obtidas, 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
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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

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.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.849/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.849/2013, de autoria do Deputado Antônio Lerin, que declara

de  utilidade  pública  a  Associação  do  Núcleo  de  Reabilitação  do  Adolescente

Dependente  Químico,  com sede 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.
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PROJETO DE LEI N° 3.849/2013

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  do  Núcleo  de  Reabilitação  do

Adolescente Dependente Químico, com sede no Município de Uberaba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  -   Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  do  Núcleo  de

Reabilitação  do  Adolescente  Dependente  Químico,  com  sede  no  Município  de

Uberaba.

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

Sala das Comissões, 29 de maio de 2013.

Doutor Wilson Batista, Presidente - Duarte Bechir, relator - Rômulo Viegas.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 18/6/2013, as seguintes comunicações:

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva em que notifica o falecimento da Sra. Cidália

Emília  Del  Castilho Mello,  ocorrido em 14/6/2013,  no  Município  de  Santa Rita  do

Sapucaí. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Carlos Pimenta em que notifica o falecimento do Sr. Francisco Pereira

Santos, ocorrido em 15/6/2013, no Município de Montes Claros. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 21 DE JUNHO DE 2013

ATAS

ATA DA 21ª REUNIÃO ESPECIAL DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 17/6/2013

Presidência do Deputado Adalclever Lopes

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da reunião - Composição

da Mesa - Registro de presença - Execução do Hino Nacional - Exibição de vídeo -

Palavras  do  Deputado Dalmo Ribeiro Silva -  Entrega de placa -  Palavras do  Pe.

Germano  Cord  Neto  -  Palavras  do  Sr.  Presidente  -  Apresentação  musical  -

Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados:

Adalclever Lopes - Dalmo Ribeiro Silva - Tiago Ulisses.

Abertura

O Sr.  Presidente (Deputado Adalclever  Lopes)  -  Às 20h15min,  declaro aberta a

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

trabalhos.  Com  a  palavra,  o  Sr.  2º-Secretário,  para  proceder  à  leitura  da  ata  da

reunião anterior.

Ata

- O Deputado Tiago Ulisses, 2º-Secretário “ad hoc”,  procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Destinação da Reunião

O locutor - Destina-se esta reunião a homenagear o Colégio Loyola pelos 70 anos

de sua fundação.

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa o Revmo. Sr. Pe. Germano Cord

Neto, Diretor-Geral do Colégio Loyola; o Exmo. Sr. João Francisco Baêta Costa, ex-

aluno  da  primeira  turma  do  Científico,  em  1944;  o  aluno  Gabriel  Trindade,

representando os demais alunos presentes; a Exma. Sra. Mércia Campos Almeida,

Diretora  Acadêmica Pedagógica  do  Colégio  Loyola;  e  o  Exmo.  Sr.  Dalmo Ribeiro
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Silva, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem.

Registro de Presença

O locutor  -  Gostaríamos de destacar  a presença nesta  solenidade da Sra.  Ana

Carolina Ramos Jorge, Vice-Presidente da Associação de Pais do Loyola, em nome

de quem estendemos a nossa saudação aos pais, mães, avós, familiares dos alunos

do Colégio Loyola.

Também gostaríamos de fazer o destaque da presença de alguns alunos, pelo fato

de eles representarem turmas. São eles: Bárbara Dias Cipriano, Gabriel Ramos de

Vasconcellos Paes, Pedro Almeida, Laura Siqueira Silveira, Bernardo Bicalho, Clara

Paes Silva, Luiza Faria Vasconcellos, Valentina Vallim Costa de Carvalho, Carolina

Bernis,  Laura  de  Alvarenga  Figueiró,  Vanessa  Tavares,  Sofia  Ramos,  Leonardo

Rennó  Abdalla,  Paulo  Neto,  Ana  Flávia  de  Vasconcelos  Anselmo,  Ana  Clara  Vaz

Silveira,  Thiago  Augusto  Vaz  Silveira,  Nicole  Martins  Rosa,  Bernardo  Cordeiro

Lacerda, Gustavo Perón, Rafael Viegas, Bernardo Matosinhos de Andrade Peixoto,

Giovana Matosinhos de Andrade Peixoto, João de Melo Fantini, Ana Vitória Correia

Pardini  e  Henrique  Tinôco  Campolina.  Naturalmente  estendemos  as  nossas

saudações aos servidores, enfim, a todos os membros da grande família Loyola.

Informamos  a  todos  que  recebemos  mensagens  que  nos  foram  enviadas  pelo

Exmo.  Sr.  Ministro  da  Agricultura  Pecuária  e  Abastecimento,  ex-Deputado  desta

Assembleia, Antônio Andrade, bem como do Deputado Federal Marcos Montes, por

meio das quais lamentam não estar presentes nesta solenidade em razão de outros

compromissos agendados previamente. Também cumprimentam o Deputado Dalmo

Ribeiro Silva pela iniciativa e o Colégio Loyola, na pessoa do Pe. Germano, que aqui

o representa.

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 para assistir a um vídeo institucional.

- Procede-se à exibição do vídeo.

Palavras do Deputado Dalmo Ribeiro Silva
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Boa noite. “A boa educação é moeda de ouro. Em toda parte tem valor.” Pe. Antônio

Vieira.  Inicialmente,  saúdo  o  Exmo.  Sr.  Deputado  Adalclever  Lopes,  que  neste

momento representa o Exmo. Sr. Deputado Dinis Pinheiro, Presidente da Assembleia

Legislativa do Estado de Minas Gerais. É um prazer, caríssimo Deputado Adalclever

Lopes, ter V. Exa. presidindo uma histórica reunião como esta, muito obrigado. Quero

saudar e agradecer a presença do Revmo. Pe. Germano Cord Neto, Diretor-Geral do

Colégio Loyola. Cumprimentando V. Exa.,  saúdo todos os padres e religiosos aqui

presentes. Quero saudar e cumprimentar o ex-aluno da primeira turma do científico

de 1944,  Sr.  João  Francisco Baêta  Costa.  Muitíssimo obrigado pela sua  honrosa

presença, abrilhantando este evento, demonstrando o carinho e o amor que S. Exa.

devota ao Colégio Loyola, muito obrigado. Querido Gabriel Trindade, quero dizer a

você que este é um momento importante para a sua escola. Veja seus coleguinhas,

seus  amiguinhos  de  turma,  de  escola,  todos  participando  desta  importante

solenidade. Parabéns a você. Em seu nome, quero agradecer a todos os alunos e

alunas que se encontram neste momento cívico, histórico para Minas Gerais. Quero

saudar a Profa. Mércia Campos Almeida, Diretora Acadêmica Pedagógica. Saudando

V. Sa., saúdo também os ilustríssimos professores e servidores do Colégio Loyola.

Quero agradecer muito aos queridos pais que aqui se encontram. Estou muito feliz

por,  numa  segunda-feira  como  esta,  vocês  estarem  acompanhando  seus  filhos,

participando, vivendo, testemunhando historicamente este momento na Assembleia

Legislativa, nesta reunião em que o Estado de Minas Gerais homenageia a escola de

seus filhos e talvez de seus netos. Muito obrigado pela honrosa presença. Saúdo

também os ex-professores, ex-diretores, ex-alunos que nos dão imenso prazer em

compartilhar conosco esta noite. Quero saudar os nossos queridos alunos que fazem

parte da Oficina Instrumental do Colégio Loyola. Muito obrigado pela presença de

vocês.

Caríssimos amigos, amigas, devo falar a toda Minas Gerais, que nos assiste nesta

noite  pela  TV  Assembleia,  da  importância  deste  momento,  por  resgatar  essa

instituição tão valiosa para Minas Gerais e para o Brasil. Fico imensamente feliz em

proceder a esta homenagem. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais abre hoje as

portas  deste  Plenário  para  celebrar  os  70  anos  do  Colégio  Loyola,  como  justo
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reconhecimento ao testemunho vigoroso e pujante da trajetória dessa obra apostólica

da Companhia de Jesus, ordem religiosa fundada por Santo Ignácio de Loyola, em

1540, da qual também fez parte o profícuo educador Pe. Antônio Vieira.

O Colégio Loyola integra a Rede Jesuíta de Educação, presente em mais de 60

países e administra aproximadamente 1.500 unidades de ensino. Os 70 anos dessa

escola sementeira da educação, que, sem dúvida alguma, é mais que uma instituição

de ensino, é também uma obra apostólica, obra de Deus em prol da educação do

povo do Estado de Minas Gerais e do Brasil, é o que celebramos festivamente nesta

noite.

Em meados de 1942, a inspiração e a pró-atividade do então arcebispo de Belo

Horizonte, D. António dos Santos Cabral, que desejava presentear a jovem Capital do

nosso  Estado  com  escolas  católicas,  deram  início  à  história  de  sucesso  dessa

instituição, destacando os padres César Dainese e Paulo Nacca para a realização

dos primeiros estudos para a viabilização do Colégio Loyola. Consagrado ao Sagrado

Coração de Jesus em 19 de abril de 1943, foi este o marco inaugural dessa grandiosa

obra, em cerimônia conduzida pelo Pe. Dainese, superior da comunidade que contou

com  a  presença  dos  33  primeiros  alunos  e  dos  primeiros  professores,  sob  a

coordenação do Pe. Nacca.

Vamos  continuando  a  história.  Em  25  de  março  de  1943,  dia  que,  para  a

comunidade Católica marca a Anunciação de Nossa Senhora, foi celebrada a missa

inaugural e o ato acadêmico de inauguração, com a presença dos primeiros alunos,

professores,  vários  jesuítas,  superiores  de  outras  comunidades  e  autoridades  na

primeira sede do Colégio Loyola, no n° 1.218 da Rua Gonçalves Dias, em uma casa

cedida pelo munícipe Francisco Lobato.  Estavam lançadas assim no solo fértil  de

Belo Horizonte as sementes dessa grande obra de formação educacional e católica.

Em 1949, o Colégio Loyola muda-se para a Avenida do Contorno, 7.919, no Bairro

Cidade Jardim, onde frutificou e está sediado, até hoje, em terreno cedido pelo então

Prefeito de Belo Horizonte, Juscelino Kubitschek.

A busca  constante  pela  excelência  na  educação  fez  com  que  em  1960  fosse

instalado,  àquela  época,  o  curso  primário  completo.  O  Colégio  Loyola  crescia,  e

crescia muito, com a pungente Capital e sob a batuta do Pe. José de Souza Oliveira.
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Consolida ainda nos anos de 1960 o  ciclo  dos  seus cursos  diurnos  e  começa a

funcionar o curso científico. Temos aqui um aluno da sua primeira turma. Ao mesmo

tempo, a escola abre espaço para os leigos, que virão posteriormente ocupar funções

de coordenação pedagógica. Atento à sua vocação cristã, o Colégio Loyola sempre

buscou a formação integrada de seus alunos, não desvinculando a forte qualidade

acadêmica dos  mais  valiosos  aspectos  do  desenvolvimento  humano,  contribuindo

assim para a construção de uma sociedade mais justa, composta de pessoas sempre

capacitadas,  instruídas,  conscientes  de  sua  responsabilidade  social  e  sempre

comprometidas com os valores ideais, morais e cristãos.

Convém aqui,  fazendo um parêntese, lembrar que o Colégio Loyola foi também

pioneiro ao ser um dos primeiros colégios do Brasil a aceitar matrículas de meninas.

Esse  compromisso  com  o  social,  que  faz  parte  da  missão  moderna  da  escola,

manifesta-se  ainda  em  1960,  quando  o  Colégio  abre  suas  portas  aos  menos

favorecidos, criando cursos noturnos profissionalizantes para a comunidade pobre do

entorno de sua sede.

Atuando de maneira a aplicar conhecimento para o desenvolvimento humanístico e

social  da  comunidade,  o  Colégio  Loyola  participou  ativamente  do  processo  de

formação da comunidade de Belo Horizonte e do Estado de Minas Gerais. Nos anos

de 1970, o trabalho continuou na direção do ensino integral, consolidando assim a

reestruturação do setor pastoral.  Veio o novo século,  o novo milênio,  e o Colégio

Loyola se modernizou, promoveu a reestruturação física de suas instalações, ampliou

seu complexo esportivo, criou novos espaços para a arte e para a cultura, ampliou

laboratórios,  oficinas,  salas  de  música  e  de  informática,  além  de  espaços  de

convivência, teatro, miniauditórios e capela, entre outros de que temos conhecimento.

Investiu,  sim,  em tecnologia de ponta,  como suporte para suas atividades.  Enfim,

equipou-se para o futuro,  devidamente inserido no novo cenário da realidade das

necessidades dos modernos centros de formação educacional do mundo.

O Colégio Loyola cresceu com Belo Horizonte e com Minas Gerais. Tem, assim, a

reconhecida  importância  de todo o  povo mineiro.  Atualmente  ocupa uma área de

21.000m2 e  atende  a  aproximadamente  2.500  alunos  do  ensino  fundamental  ao

médio, em dois turnos. O Colégio Loyola possui propriedades, além da sede, usadas
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para encontros de formação e retiros, e o Rancho Loyola, em Itabirito, destinado à

sensibilização  e  à  formação  para  o  cuidado  do  meio  ambiente  aos  seus  alunos.

Sempre fiel à sua identidade jesuítica, nunca se distanciou da trajetória nestes 70

anos da sua espiritualidade, reafirmando sempre, com suas inovações, e pondo em

prática os princípios da fé cristã expressos pelos modernos conceitos de sua missão,

visão e de seus valores.

Hoje, à frente da equipe do Colégio Loyola, está o Pe. Germano, Reitor e Diretor-

Geral, natural de Santa Catarina, agrônomo, que com certeza adotou Minas e Belo

Horizonte, por meio de sua liderança destacada, quando, em maio 1911, veio para

testemunhar  seu  conhecimento,  espírito  de  liderança  vocacionada  de  seu

conhecimento. Até então, o nosso Pe. Germano era pesquisador da Unicamp. Está à

frente  hoje  dessa  instituição  tão  importante  quanto  honrosa,  sem  dúvida,  numa

grande emoção para todos nós.

Não  podemos  deixar  de  registrar  que o  nosso  querido  sumo pontífice,  o  Papa

Francisco, visitará o Brasil  em sua primeira grande viagem internacional.  Também

perfila a quase quincentenária Companhia de Jesus, o que com certeza é a coroação

definitiva dessa que é a maior ordem religiosa da Igreja Católica e hoje responsável

pela condução dos seus destinos.

São 70 anos de uma história de sucesso. É um colégio de inequívoca importância

para a educação e formação de famílias mineiras  e,  nas palavras do próprio Pe.

Germano, "Nos permite ver tesouros, valores, princípios, modo de educar e de se

relacionar adquiridos durante o tempo e levá-los sempre para o futuro, para que a

proposta educativa continue a ser relevante para a sociedade”.

Para  o  Pe.  Germano,  comemorar  a  longa  idade  leva  a  escola  a  pensar  as

possibilidades para os próximos anos. “Não é uma empresa para gerar lucro, a nossa

missão é educativa”. Ele lembra que a educação para a Companhia de Jesus é a

promoção humana, em que se inclui a evangelização. “Não é fazer rezar, embora isso

fosse bom.” Um dos principais modos como os jesuítas trabalham a evangelização é

a excelência na formação humana. Os valores basilares da fé cristã são, acima de

tudo, exemplo da missão dessa valorosa instituição, de formar homens e mulheres

que vêm contribuindo para o desenvolvimento de uma sociedade mais igual,  mais
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justa, inspirada nos ensinamentos de Jesus Cristo.

Agradeço a presença de todos os senhores e senhoras, ex-alunos, ex-professores.

Também sou professor e sempre tive enorme carinho por essa importante instituição

que  ora  homenageamos.  Hoje,  do  alto  desta  tribuna,  fico  feliz,  caríssimo  Pe.

Germano, presenciando um momento histórico para essa instituição: a sementeira do

amor, da educação, da paz, em benefício dos nossos queridos filhos. Muito obrigado.

Parabéns, Colégio Loyola, pelos 70 anos de atividade em favor da dignidade humana,

da educação e da paz do povo brasileiro.

Entrega de Placa

O  locutor  -  Neste  momento,  o  Deputado  Adalclever  Lopes,  representando  o

Presidente  da  Assembleia  Legislativa,  Deputado Dinis  Pinheiro,  fará a entrega de

placa  alusiva  a  esta  homenagem  ao  Pe.  Germano  Cord  Neto,  Diretor-Geral  do

Colégio Loyola. A placa a ser entregue contém os seguintes dizeres: “Fundado em

1943, o Colégio Loyola integra a Rede Jesuíta de Educação, presente em mais de 60

países. Sua trajetória como instituição educacional sempre foi pautada pela busca

incessante do ensino de qualidade e pelo desenvolvimento integral de seus alunos,

por meio da promoção do conhecimento e do cultivo de valores cristãos. A história do

Colégio Loyola, ao longo desses anos, é um contínuo reinventar-se, como pode ser

comprovado  pela  ampliação  e  modernização  de  suas  instalações  físicas,  pelo

investimento  em  tecnologia  de  ponta  e  pelo  constante  aprimoramento  na  área

pedagógica. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais presta homenagem ao Colégio

Loyola, que há 70 anos contribui de forma inestimável para a formação de cidadãos

preparados para a construção de uma sociedade melhor e mais justa”.

O Sr. Presidente - Convido o Deputado Dalmo Ribeiro Silva para fazer a entrega da

placa conosco.

- Procede-se à entrega da placa.

Palavras do Pe. Germano Cord Neto

Nesta noite em que nós, do Colégio Loyola, fomos honrados com a homenagem da

Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Minas  Gerais,  gostaria  de  cumprimentar  o

Exmo.  Deputado  Adalclever  Lopes,  representando  o  Presidente  da  Assembleia

Legislativa do Estado de Minas Gerais, Deputado Dinis Pinheiro; o João Francisco
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Baêta Costa, nosso ex-aluno da primeira turma do Científico, em 1944; o nosso aluno

Gabriel Trindade, representante dos demais alunos presentes e de todos os alunos

do  colégio;  a  nossa  querida  Profa.  Mércia  Campos  Almeida,  Diretora  Acadêmica

Pedagógica do Colégio Loyola e, na pessoa dela, os outros Diretores, como a Sra.

Elisa e o Sr. Juliano, aqui presentes, os nossos educadores e professores, na sua

diligente  função diária  de  educar,  e  os  outros  funcionários  que  colaboram com o

colégio  na  nossa  missão  educativa.  Finalmente,  quero  cumprimentar  o  Deputado

Dalmo Ribeiro Silva, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem, por

essa grande honra prestada ao Colégio Loyola.

Muito obrigado a todos vocês, pais,  amigos e estudantes, que nesta noite estão

vivendo conosco este  momento  de  se homenagear  a  história  de  tantas  pessoas,

tantos educadores, tantos jesuítas, tantos funcionários, tantos alunos, tantas famílias

que construíram de fato a história da nossa escola.

Dei  o  seguinte  título  a  meu  discurso:  “A educação  como  bem  de  cidadania”.

Receber hoje a homenagem desta Casa certamente nos implicaria,  como Colégio

Loyola, a aceitar o louvor da educação que oferecemos. Mas a verdade, senhoras e

senhores, é que "ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens

se educam entre  si,  mediatizados pelo  mundo”.  Essa é  uma frase bem esquisita

diante da homenagem à educação que o Colégio Loyola provoca, mas ela diz,  de

fato, a verdade da educação. Ela é de Paulo Freire e nos explica por que o Colégio

Loyola se fez escola de excelência. Em 1943, encontraram-se a tradição educativa

dos  jesuítas  e o  estofo cultural,  isto  é,  as  disposições favoráveis,  os  valores  e  o

caráter da sociedade belo-horizontina e mineira. Assim, parece ser esse o motivo que

nos reuniu hoje: essa parceria que contribui para a construção da cidadania mineira.

Tal estofo mostrou-se no momento mais crucial da fundação do colégio. Contarei

aqui uma história. Diz a tradição oral que os padres que vieram do Rio de Janeiro

para  fundar  o  Colégio  Loyola  não  conseguiram  encontrar  um  lugar.  Quando  já

voltavam para o Rio de Janeiro, comentaram o fato com um taxista, que os ouviu e

comentou,  consternado,  com o  Sr.  Francisco  Lobato,  pai  da  família  residente  no

casarão da Rua Gonçalves  Dias  com a Sergipe,  onde foi  fundado o colégio.  Em

questão de um ou dois dias, a família Lobato mudou-se da casa para um hotel e a
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cedeu para que os jesuítas estabelecessem ali o curso Loyola.

Essa história “fundante” mostra a parceria da sociedade mineira com os jesuítas na

fundação do colégio. E é essa história, que hoje estamos aqui a comemorar, que me

move a dizer algumas palavras sobre a educação como bem de cidadania. Esse tema

parece-me relevante para ser manifestado numa casa como a Assembleia Legislativa

de Minas Gerais. O primeiro ponto que eu quero ressaltar é que a educação deve

preparar para a vida social e política de tal modo que essa é a sua razão de ser. O

segundo ponto está na diferença entre escolas  públicas e privadas.  E,  por causa

disso, o terceiro ponto tratará da contribuição que a escola privada pode dar, junto

com o Estado, para a construção da cidadania.

A educação deve preparar para a vida social e política. Em um país como o Brasil,

com tanta desigualdade social, cultural e econômica, e mesmo em nossas grandes

cidades, como Belo Horizonte, há uma nítida conexão entre falta de educação, falta

de  oportunidades  sociais  e  econômicas  e  a  desestruturação  do  tecido  social.  A

construção  da  cidadania  é  um  processo  longo  e  frágil,  e  a  educação  é  parte

fundamental desse processo.

A experiência de muitas sociedades e os inúmeros estudos nos asseguram que a

educação conta para a equidade e justiça social, e que, no século XXI, praticamente

já não há mais caminhos para o desenvolvimento do cidadão sem escolaridade. A

educação  passou  a  ser  um  capital  social,  com  nítido  nexo  entre  ela  e  o

desenvolvimento pessoal, num primeiro nível, e o desenvolvimento econômico, num

segundo nível. Esse nexo só não acontece quando há disfunção política, como é o

caso da crise política de alguns países e da falha na implementação de políticas

públicas, como acontece muitas vezes no Brasil.

As falhas do sistema educacional brasileiro estão na qualidade, na repetência e no

índice  de  evasão  do  ensino  médio.  Tais  falhas  são  um  dos  gargalos  do  nosso

desenvolvimento. No mundo atual, com a rapidez e a complexidade da tecnologia, a

velocidade de adaptação está na boa escolaridade. A boa educação dá ao indivíduo

maior capacidade para aprender ao longo da vida.

O  resultado  da  baixa  escolarização  da  população  brasileira  é  que  as  pessoas

podem ser tuteladas e, mesmo que atinjam bons níveis de produtividade, têm baixa
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capacidade para realizar tarefas mais complexas, liderar, criar novos conhecimentos

e tomar decisões em situações mais complexas. Isso é particularmente grave, porque

20% do PIB brasileiro  e 60% dos empregos  gerados  dependem das pequenas e

médias  empresas.  Nesse  caso,  o  baixo  nível  educacional  de  proprietários  e

funcionários  os  isola  da  modernidade,  da  informação,  da  tecnologia,  das  boas

práticas de trabalho e gerenciais, resultando num outro conhecido problema: o baixo

nível de produtos e serviços que enfrentamos em geral na sociedade brasileira.

A escola pública e a escola privada. No censo escolar de 2010, constatou-se que

85,4% dos alunos estão na rede pública, portanto é ela que realmente contribui para

a média de escolarização da população. Além disso, a escola pública e de qualidade

é garantia de democratização da educação e forma privilegiada de se assegurar a

equidade e o direito à educação.

A educação brasileira, sabemos, vem conquistando melhoras significativas. Já se

investe nela cerca de 5% do PIB, e a inclusão digital tem crescido paulatinamente. O

analfabetismo geral caiu para 9%, mas a taxa de analfabetismo funcional, somente

entre  os  jovens  com  idade  de  15  a  17  anos,  está  em  20%.  Algumas  pessoas

comentam que o analfabetismo funcional - dados de 2005 ou 2009, se não me falha a

memória - na população em geral é da ordem de 69%, 70%.

É preocupante ver que em 2011 somente 10% dos alunos com boas médias no

Enem  vêm  de  escolas  públicas.  É  preciso  salvar  a  escola  pública  para  não

reproduzirmos na educação básica o jogo de interesses mercadológicos que se vê na

educação superior,  em que a  rede privada recebe 80,8% dos  estudantes,  mas a

qualidade  está,  salvo  exceções,  nas  universidades  públicas.  Estudos  recentes

mostram que, em termos de desempenho escolar, a diferença entre escola pública e

escola privada está na bagagem cultural e no contexto socioeconômico de cada aluno

que essas escolas recebem. Em qualquer sistema educacional do mundo, os pobres

estão sempre em desvantagem. A questão, para nós, para o poder público, para as

pessoas envolvidas com educação, é saber qual o grau de desvantagem dos pobres

e o que faremos para reduzi-lo.

Aprofundando  esse  questionamento,  pesquisas  sugerem  que  a  diferença  de

qualidade na escola privada não está tanto na estrutura física, mas, principalmente,
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nas atitudes e no cuidado dos professores. O primeiro fator apontado nas pesquisas é

que os professores da rede privada estão mais presentes e são mais dedicados no

contato  com  os  alunos,  sendo  que  a  relação  é  mais  respeitosa.  Além  disso,  os

salários são melhores, o número de alunos por turma é melhor controlado e os pais

se interessam mais pelo desempenho de seus filhos. Não existe na rede privada a

aprovação automática. Isso é para destacar a importância de, em se pensando e se

resgatando  a  educação  pública,  cuidar  melhor  dos  professores  da  rede  pública,

conforme as pesquisas.

O meu último ponto é a contribuição da escola privada para a cidadania, posto que

a educação é ponto decisivo para a formação política e social, posto que a escola

pública faz a maior parte do trabalho de escolarização média na sociedade brasileira.

Essa escola precisa ser salva, resgatada por nós, pela sociedade. Há também um

lugar para a contribuição da escola privada para a cidadania. É o tipo de educação

que tentamos realizar no Colégio Loyola.

O ensino privado no Brasil nasceu confessional, nos tempos de Colônia. Assim, as

relações entre ensino privado e o Estado são, antes de qualquer coisa, legitimamente

históricas.  Hoje  percebemos  uma  certa  tentativa  de  negação  dessa  legitimidade

histórica  por  parte  de  certo  tipo  de  investida  ideológica  em  alguns  setores  da

intelectualidade  e  da  academia,  em  alguns  formuladores  de  políticas  públicas  ou

entidades de classe. O estado atual da relação entre Estado e rede privada de ensino

está bastante complexo do ponto de vista jurídico e não se tem claro onde termina a

responsabilidade  do  Estado  e  começa  o  seu  intervencionismo,  levando  a  certa

restrição da autonomia das propostas pedagógicas distintas das preconizadas pelo

Estado.

Por sua vez, é importante que as instituições privadas de ensino sejam cada vez

mais transparentes para que a sociedade e o Estado percebam em suas propostas

não a mera busca de lucros e interesses de mercado, mas que percebam a real

capacidade que as escolas têm de contribuir com os recursos educacionais do País e

para a superação da desigualdade social, cultural e econômicas.

A escola privada, encontrando o seu lugar e tendo-o reconhecido pela sociedade,

pode contribuir com sua competência pedagógica, sua gerência e com as tecnologias
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educacionais  que  desenvolve.  Se  as  escolas  privadas  não  se  omitirem,  poderão

contribuir  efetivamente  com  um  pacto  social  pela  educação,  em  conjunto  com  o

Estado,  com  a  sociedade  e  com  o  corpo  organizado  e  mobilizado  de  seus

educadores.  Nesse  pacto,  a  escola  privada  pode  contribuir  com  modelos  mais

diversificados de educação e propostas mais autônomas. O Estado tem um papel

importante  em  cuidar  para  que  exista  tal  diversidade  e  autonomia  de  propostas

educativas, enquanto se assegura de que as pessoas ou os grupos que estão em

desvantagem ou correm risco de exclusão social e cultural sejam incluídas.

Finalizando,  quero  dizer  que  o  Colégio  Loyola  sente-se  honrado  com  esta

homenagem da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Ela demonstra que o Estado

reconhece  a  contribuição  que  nossa  escola  deu  à  sociedade  mineira  e  ao  seu

desenvolvimento social e econômico, através de muitos dos nossos alunos.

Como nos educamos mutuamente, o Colégio Loyola tem a obrigação perene de

andar no passo de Minas Gerais para contribuir com nosso Estado através de um

corpo de educadores  conscientes  e  responsáveis,  com a excelência na  formação

humana  e  a  alta  qualidade  acadêmica  de  seus  alunos;  com  a  valorização  do

professor; com a promoção das artes e humanidades. Colaborar com a cidadania,

desenvolvendo um senso comunitário de participação social e política dos alunos e

educadores, com a promoção do papel formador da família para a cidadania, e com a

promoção de uma comunidade acolhedora,  vibrante  e  mobilizada  para o  bem  da

sociedade.  E,  finalmente,  com a promoção da fé e da  transcendência através da

confiança em Deus. Muito obrigado.

Palavras do Sr. Presidente

Cumprimento o Sr. Pe. Germano Cord Neto, Diretor-Geral do Colégio Loyola; o Sr.

João Francisco Baêta Costa, ex-aluno da primeira turma do científico, de 1944; a Sra.

Mércia Campos de Almeida, Diretora Acadêmica Pedagógica do Colégio Loyola; o

aluno  Gabriel  Trindade,  representando  os  demais  alunos  presentes;  o  Exmo.

Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  autor  do  requerimento  que  deu  origem  a  esta

homenagem.

“A vitória mais bela que se pode alcançar é vencer a si mesmo.” A frase de Santo

Inácio de Loyola sintetiza com precisão o objetivo do Colégio Loyola, que é oferecer
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uma educação de excelência para a formação de pessoas competentes, conscientes,

compassivas e movidas por valores cristãos. A Rede Jesuíta de Educação, da qual o

Loyola faz parte, é uma das maiores do mundo, oferecendo educação de qualidade

para mais de três milhões de pessoas, ajudando a transformar a sociedade por meio

da  espiritualidade,  do  diálogo  e  da  fé.  Embora  a  Companhia  de  Jesus,  ordem

missionária  criada por  Santo Inácio,  em 1540,  não incluísse entre  os  seus  fins  a

manutenção  de  entidades  de  ensino,  rapidamente  se  percebeu  que  elas  seriam

fundamentais  para  propagar  a  palavra  de  Deus  e  promover  o  aperfeiçoamento

espiritual das pessoas.

Os jesuítas chegaram ao Brasil ainda no século XVI, integrando a comitiva de Tomé

de Souza, primeiro Governador-Geral. Tiveram, desde então, papel fundamental na

produção e na difusão de conhecimentos, sendo responsáveis pela implantação do

primeiro  sistema  educacional  formal  da  Colônia.  No  século  XVIII,  por  ordem  do

Marquês de Pombal, foram expulsos de Portugal e de suas possessões, sendo todo o

seu patrimônio confiscado pela Coroa. A ordem religiosa só seria restaurada no Brasil

quase um século mais tarde. Em 1824, mesmo sem reaver as suas propriedades, os

sacerdotes da Companhia de Jesus retomaram, com afinco, suas práticas educativas

em nosso território. Quando, na década de 40 do século XX, o arcebispo de Belo

Horizonte, D. Antônio dos Santos Cabral, desejou ampliar o número de instituições de

ensino  católicas  na  Capital  de  Minas,  solicitou  à  ordem  dos  jesuítas  que  aqui

fundasse uma escola. Nasceu, assim, em 1943, o Colégio Loyola, que comemora

oficialmente  seu aniversário no dia 25 de março,  data dedicada à Anunciação de

Nossa Senhora.

No princípio a escola, que contava com apenas 33 alunos, tinha sua sede na Rua

Gonçalves  Dias.  A casa  onde  funcionava  o  Salão  Vivacqua  havia  sido  ponto  de

encontro de escritores modernistas e já fazia, portanto, parte da história cultural da

cidade. No início de 1949, o colégio mudou-se para o seu atual endereço, no Bairro

Cidade  Jardim,  instalando-se  no  terreno  cedido  por  Juscelino  Kubitschek,  então

Prefeito de Belo Horizonte.

Há sete décadas vem sendo uma escola bem dirigida e com professores altamente

competentes,  preparando  gerações  que  se  sucedem  e  vêm  exercendo  as  mais
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diversas profissões, todas essenciais ao aprimoramento de nossa sociedade. Desde

o início do século XXI, a tradicional instituição, apesar de todo o reconhecimento e

sucesso, procura, humildemente, repensar a sua identidade, buscando recuperar a

coerência  entre  discurso  e  prática,  por  meio  da  retomada de  suas  origens.  Com

seriedade a escola procura se reinventar, acreditando que, por meio da transmissão

de  conhecimentos  plenos  de  significado  e  valor,  é  possível  se  contrapor  ao

individualismo, à violência, ao consumismo e à superficialidade que prevalecem em

nossa sociedade.

Neste momento de celebração, cumprimento os Diretores, professores, funcionários

e  alunos,  e  agradeço,  em  nome  do  Legislativo  mineiro,  a  todos  aqueles  que

aperfeiçoaram a instituição ao longo desse tempo. Parabenizo, em especial, o Reitor

e Diretor-Geral, Pe. Germano Cord Neto. O Colégio Loyola tem a consciência de que

a finalidade última do trabalho  educativo é preparar  os  alunos para a  construção

consciente de uma sociedade mais justa e equitativa. Por isso merece, por ocasião

das  festividades  de  seus  70  anos  de  existência,  a  homenagem  do  Parlamento

mineiro. Muito obrigado.

Apresentação Musical

O locutor  -  Convidamos os presentes a ouvir  a  Oficina  Instrumental  do Colégio

Loyola,  que,  acompanhada  pelo  Prof.  Marcelo  Sotomayor  Souza,  apresentará  as

seguintes  músicas:  “Greensleeves”,  do  folclore  da  Inglaterra;  “Mambo  de

Machahuay”,  de  Luiz  Pizarro  Cedrón;  e  “Marcha  dos  Índios  Kiriris”,  do  folclore

brasileiro.

- 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 18, 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 18/6/2013.). Levanta-se a reunião.
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ATA DA 10ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA E DE MEMBROS DAS COMISSÕES

PERMANENTES - § 1º DO ART. 204 DO REGIMENTO INTERNO NA 2ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 18/12/2012

Às 21h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, Tiago

Ulisses,  Gustavo  Perrella,  Romel  Anízio,  Ulysses  Gomes  e  Dalmo  Ribeiro  Silva,

membros da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária;  os  Deputados

André  Quintão,  Hely  Tarqüínio  e  Sebastião  Costa,  membros  da  Comissão  de

Membros das Comissões Permanentes - § 1º do Art. 204 do Regimento Interno. Está

presente, também, o Deputado Lafayette de Andrada. Havendo número regimental, o

Presidente, Deputado Zé Maia, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da

reunião  anterior,  a  qual  é  dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a

matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão. 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,  em

turno único, dos Projetos de Lei nºs 3.471/2012 com as Emendas nºs 1 a 13, 25 a 39,

43 a 45, 47 a 57, 67 a 78, 80 a 87, 91 a 94, 116 a 118, 155, 191 a 241, 243 a 252, 255

a 274, 282, 284 a 288, 291 a 300, 306, 310, 311, 313 a 316, 320 a 338, 345 a 355,

357 a 370, 372 a 382, 385 a 388, 400 a 411, 414, 418 a 424, 426 a 431, 441 a 470,

486 a 523,  528,  599 a 604,  611 a 618,  649 a 655,  660 a  669,  676,  693 a 700,

apresentadas por parlamentares; com as Emendas nºs 524, 529 a 534, 536 a 555,

558  a  561,  563,  564,  566,  567,  572  a  575,  578,  579,  581  a  587,  596  e  597,

apresentadas pela Comissão de Participação Popular; com as Subemendas nº 1 às

Emendas nºs 14 a 16, 18, 40 a 42, 60, 61, 63, 79, 88, 89, 90, 95 a 99, 106, 114, 115,

242, 253, 275 a 277, 279 a 281, 289, 290, 301, 304, 305, 307 a 309, 312, 317 a 319,

339 a 344, 356, 383, 384, 391 a 395, 412, 413, 415 a 417, 425, 432, 434, 439, 525 a

527, 535, 556, 557, 562, 565, 568 a 571, 576, 577, 580, 588 a 595, 598, 605, 606,

609, 610, 634, 636, 639, 648, 657, 678, 686, 689, 691 e 692 e as Emendas nºs 701 a

804, apresentadas ao final do parecer; e pela rejeição das Emendas nºs 17, 19, 20 a
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24, 58, 59, 62, 64 a 66, 100 a 105, 107 a 113, 254, 278, 302, 303, 371, 389, 390, 396

a 399, 433, 435 a 438, 440, 471 a 485, 607, 608, 619 a 633, 635, 637, 638, 640 a

647,  656,  658,  659,  670  a  675,  677,  679,  680  a  685,  687,  688  e  690  (relator:

Deputado Zé Maia); e 3.472/2012 com as Emendas nºs 35 e 39, apresentadas por

parlamentares; com as Emendas nºs 82 a 86, 89, 90, 93, 98, 101, 107 a 120, 122,

124,  125,  129,  134 a137,  139  a  144,  146,  149 a  159  e  161,  apresentadas  pela

Comissão de Participação Popular; com as Subemendas n° 1 às Emendas n° 1, 3,

14, 17, 20, 22, 23, 33, 36, 37, 40, 42, 44, 45, 53, 55 a 58, 60, 64, 68, 75, 87, 88, 91,

92, 94 a 97, 99, 100, 102 a 106, 121, 123, 126 a 128, 130, 132, 133, 138, 145, 147,

148 e 160 e com as Emendas nºs 163 a 258, apresentadas ao final do parecer; e pela

rejeição das Emendas nºs 2, 8 a 13, 15, 24, 25, 27 a 32, 43, 48, 52, 62, 67, 69 a 71,

73, 76 a 78, 80 e 81 (relator: Deputado Gustavo Perrella). Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura

da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de junho de 2013.

Zé Maia, Presidente -  Adalclever  Lopes -  Jayro Lessa -  Romel Anízio - Ulysses

Gomes.

ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA 3ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 12/6/2013

Às 9 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Durval  Ângelo,

Rômulo Viegas e Rogério Correia, membros da supracitada Comissão. Está presente

também o Deputado Sargento Rodrigues. Havendo número regimental, o Presidente,

Deputado Durval Ângelo,  declara aberta a reunião e, em 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 na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão. O Presidente acusa

o recebimento  do  Projeto  de Lei  nº  3.296/2012,  no 2º  turno,  do  qual  designou o

Deputado Rômulo Viegas como relator. 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
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Projeto de Lei nº 4.045/2013, que recebeu parecer por sua aprovação. Registra-se a

presença do 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 os requerimentos dos

Deputados  Cabo  Júlio  (2)  em  que  solicita  seja  realizada  audiência  pública,  com

convidados,  para  obter  esclarecimentos  sobre  denúncia  de  violação  do  direito  à

saúde,  abuso  de  autoridade,  excesso  de  rigor  e  constrangimento  ilegal  na  88ª

Companhia  da  Polícia  Militar  do  45º  Batalhão  de  Polícia  Militar,  no  Município  de

Paracatu,  contra  militar  dessa unidade (emendado pelo  Deputado Durval  Ângelo);

seja  realizada  audiência  pública,  com  convidados,  para  debater  a  transferência

arbitrária e o assédio moral praticados contra o Cb. PM Paulo César Sampaio Mariz,

em decorrência de ter denunciado o uso ilegal de viaturas por oficial da Corregedoria

do Corpo de Bombeiros Militar (emendado pelo Deputado Durval Ângelo); Sargento

Rodrigues em que solicita seja realizada audiência pública para esclarecer a grave

violação de direitos humanos em desfavor do Cb. BM Cleomar Rodrigues de Oliveira

e do Cb. BM Udson Eustáquio dos Santos; Durval Ângelo (4) em que solicita seja

realizada  audiência  pública  para  debater  as  denúncias  de  violação  de  direitos

humanos ocorridas em Sacramento; sejam encaminhados ao Corregedor da PMMG

pedido  de providências  para  que  sejam  investigados  os  fatos  denunciados  nesta

reunião  pelo  Sr.  Lucas  Oliveira,  Presidente  do  Centro  de  Direitos  Humanos  do

Município  de  Sacramento,  as  notas  taquigráficas  desta  reunião  e  os  documentos

apresentados;  sejam  encaminhados  ao  Procurador-Geral  de  Justiça  pedido  de

providências para que sejam apuradas as denúncias sobre a omissão do Ministério

Público  em  Sacramento  quanto  às  condutas  irregulares  de  policiais  militares  em

desfavor  de  cidadãos  do  Município,  as  notas  taquigráficas  desta  reunião  e  os

documentos apresentados; sejam encaminhados aos dois Promotores de Justiça da

Comarca de Sacramento pedido de providências para que seja agendada audiência

com a finalidade de escutar o Sr. Lucas Oliveira e os cidadãos atingidos por atos de

violência e ameaças de policiais militares, as notas taquigráficas desta reunião e os

documentos apresentados. 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, 19 de junho de 2013.

Durval Ângelo, Presidente.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,

INDÚSTRIA, COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 12/6/2013

Às 16h7min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Gustavo Perrella,

Glaycon  Franco  (substituindo  a  Deputada  Ana  Maria  Resende,  por  indicação  da

Liderança do BTR) e João Leite (substituindo o Deputado Dalmo Ribeiro Silva, por

indicação  da  Liderança  do  BTR),  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  João  Leite,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita

pelos  membros da  Comissão presentes.  A Presidência  informa que a  reunião  se

destina  a  apreciar  matéria  constante  na  pauta  e  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 Gustavo Perella em que solicita seja realizada

audiência pública com a finalidade de ouvir o Secretário de Estado de Turismo, que

irá apresentar o Projeto Minas Criativa, que envolve os setores de turismo, moda e

gastronomia. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de junho de 2013.

Braulio Braz, Presidente - Rômulo Viegas - Hélio Gomes.

ATA DA 20ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 13/6/2013

Às 14h5min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, Tiago

Ulisses, Duarte Bechir (substituindo o Deputado Lafayette de Andrada, por indicação

da Liderança do BTR) e Rômulo Viegas (substituindo o Deputado João Vítor Xavier,

por indicação da Liderança do BTR), membros da supracitada Comissão. Havendo
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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  que  foi  prorrogado  até  o  dia  27/6/2013  o  prazo  para  o

recebimento de emendas ao Projeto de Lei nº 4.086/2013 - LDO-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 do relator, Deputado Zé Maia, que conclui pela aprovação, no 2º turno, do

Projeto de Lei nº 4.041/2013 na forma do Substitutivo nº 1 ao vencido no 1º turno, são

apresentadas as Propostas de Emenda nºs 1 a 9, do Bloco Minas sem Censura. Após

discussão  e  votação,  é  aprovado  o  parecer,  salvo  as  propostas  de  emenda.

Submetidas a votação, são rejeitadas as propostas de emendas. 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 discussão e votação, cada

um por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei

nºs  4.076,  4.078  e  4.079/2013.  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 18/6/2013, às 14

horas, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de junho de 2013.

Zé Maia, Presidente - Romel Anízio - Ulysses Gomes - Adalclever Lopes - Jayro

Lessa.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 22 DE JUNHO DE 2013

ATAS

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA EM 20/6/2013

Presidência do Deputado João Leite

Sumário: Comparecimento - Falta de quórum.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Dinis Pinheiro - Dilzon Melo - Ana Maria Resende - André Quintão - Arlen Santiago -

Célio  Moreira  -  Dalmo  Ribeiro  Silva  -  Duarte  Bechir  -  Fabiano  Tolentino  -  Fábio

Cherem - Fred Costa - Glaycon Franco - Gustavo Corrêa - João Leite - Leonardo

Moreira  -  Luzia  Ferreira  -  Mário  Henrique  Caixa  -  Rogério  Correia  -  Sargento

Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Tadeu Martins Leite - Tiago Ulisses.

Falta de Quórum

O Sr. Presidente (Deputado João Leite) - Às 14h14min, 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 24, às 20 horas, nos termos do edital de convocação.

ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 28/5/2013

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Célio Moreira,

Duarte  Bechir  e  Sávio  Souza  Cruz,  membros  da  supracitada  Comissão.  Está

presente,  também,  o  Deputado  Adalclever  Lopes.  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. A seguir,
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comunica o recebimento da correspondência publicada no “Diário do Legislativo” nas

datas  mencionadas  entre  parênteses:  ofícios  do  do  Sr.  Carlindo  Dourado  Souza,

Presidente  da  Câmara  Municipal  de  Araçuaí  (4/5/2013);  Antônio  A.  Caram  Filho,

Diretor-Geral da Arsae-MG (11/5/2013); Ricardo Augusto Simões Campos, Presidente

da  Copasa-MG  (23/5/2013);  Frank  Deschamp  Lamas,  Presidente  da  Copanor

(23/5/2013);  Maria  Coeli  Simões  Pires,  Secretária  de  Estado  de Casa Civil  e  de

Relações Institucionais (25/5/2013); e da seguinte correspondência: “e-mails” dos Srs.

Ramon  R.  Almeida,  encaminhado  por  meio  do  Fale  com  a  Assembleia,  em  que

solicita  que  esta  Comissão  acompanhe  o  fornecimento  de  resíduos  sólidos  pela

Usiminas  à  empresa  Recex  Reciclagem  de  Sucatas  e  Metais  Ltda.,  que  estaria

causando  transtornos  à  população  de  Bela  Vista  de  Minas;  Carlos  Casteglione,

Prefeito de Cachoeiro de Itapemirim (ES), Presidente da Associação Nacional dos

Municípios Produtores, em que solicita audiência com esta Comissão para tratar do

Ciclo  de  Fóruns  dos  Municípios  Mineradores  -  Edição  Sudeste;  do  Sr.  Marcos

Rodrigues da Silva, empresário, em que encaminha denúncia de irregularidades no

processo licitatório realizado pela Prefeitura de Belo Horizonte para a execução dos

serviços e obras de desassoreamento da Lagoa da Pampulha; e ofício do Deputado

Almir Paraca, Presidente da Comissão Extraordinária das Águas, em que encaminha

o cronograma de atividades dessa Comissão. O Presidente acusa o recebimento das

seguintes  proposições,  em  turno  único,  das  quais  designou  como  relatores  os

Deputados  citados  a  seguir:  Projetos  de  Lei  nºs  3.664/2012  (Deputado  Gustavo

Corrêa); 3.927/2013 (Deputado Sávio Souza Cruz); e 3.969/2013 (Deputado Rômulo

Veneroso). A Presidência comunica que, nos termos do art. 120, XXV, do Regimento

Interno, solicitou ao Presidente desta Casa que reitere os pedidos constantes nos

Requerimentos nºs 4.452 e 4.453/2013, de autoria desta Comissão, por ainda não

terem  sido  apreciados.  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 1º  turno,  do  Projeto de Lei  nº  1.568/2011 (relator:  Deputado Sávio

Souza Cruz, em virtude de redistribuição). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia),  compreendendo  a  discussão e  a  votação  de  proposições  que dispensam  a
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apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, em turno único,

cada um por sua vez, os Projetos de Lei nºs 3.664/2012, 3.927 e 3.969/2013, que

receberam 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 os requerimentos do

Deputado Fred Costa em que solicita seja realizada audiência pública 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;  e da Deputada

Luzia Ferreira (2) em que solicita sejam encaminhados ao Secretário de Estado de

Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável  pedido  de  informações  sobre  as

condicionantes estabelecidas nos processos de licenciamento ambiental das granjas

de suinocultura do Vale do Piranga e sobre os processos de fiscalização em curso

nessas granjas e pedido de providências para realizar fiscalização, se possível no

prazo de 60 dias, em todas as granjas de suinocultura da região do Vale do Piranga,

no  que  concerne  ao  licenciamento  ambiental,  bem  como para  que  encaminhe  o

relatório dessa fiscalização a esta Comissão. A Presidência recebe os requerimentos

dos Deputados Fred Costa (3) em que solicita seja realizada visita ao antigo ramal

ferroviário de Águas Claras e audiência pública com o objetivo de debater sobre a

destinação do referido local, e seja realizada audiência pública para debater o grande

índice de poluição do Rio da Velhas no Estado; Ivair Nogueira em que solicita seja

realizada visita à usina da Gerdau, no Município de Ouro Branco, para verificar o

cumprimento da Lei nº 18.031, de 12/1/2009, que dispõe sobre a Política Estadual de

Resíduos Sólidos, com as alterações introduzidas pela Lei nº 20.011, de 5/1/2012, no

que  se  refere  ao  transporte,  armazenamento,  depósito,  guarda,  processamento,

reciclagem  e  reutilização  de  resíduos  sólidos;  Célio  Moreira  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  Secretário  de  Estado  de  Desenvolvimento  dos  Vales  do

Jequitinhonha, Mucuri e do Norte de Minas pedido de providências para viabilizar a

construção  de  barragens  de  perenização  nos  Rios  Piauí  e  Gravatá,  no  Médio

Jequitinhonha; Sávio Souza Cruz em que solicita seja encaminhada ao Procurador-

Geral do Estado cópia da correspondência do Sr. Marcos Rodrigues da Silva recebida

por  esta  Comissão  contendo  denúncia  relativa  à  licitação  das  obras  de
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desassoreamento da Lagoa da Pampulha realizada pelo Município de Belo Horizonte

e seja dada ciência da providência tomada ao autor da denúncia; e das Deputadas

Rosângela  Reis  em  que solicita  seja  realizada  audiência  pública  conjunta  com  a

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social, para debater as atribuições

e  as  condições  de  trabalho  dos  servidores  das  Superintendências  Regionais  de

Regularização Ambiental;  e Luzia Ferreira em que solicita seja realizada audiência

pública para debater o Projeto de Lei nº 3.687/2013, que 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.  É aprovado o relatório  da

visita  realizada em 30/4/2013 à Represa Várzea das Flores, 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, 4 de junho de 2013.

Célio Moreira, Presidente - Gustavo Corrêa - Rômulo Veneroso - Sávio Souza Cruz.

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Local visitado: Represa de Várzea das Flores, em Betim

Apresentação

A  requerimento  do  Deputado  Ivair  Nogueira,  esta  Comissão  visitou,  no  dia

30/14/2013, das 9 horas às 12h30min, a Represa Várzea das Flores, em Betim, para

verificar a ocupação irregular do solo na região e a situação de degradação ambiental

da represa.

Participaram da visita o Deputado Ivair Nogueira; os Srs. Waldir Cardoso Teixeira,

Vice-Prefeito e Secretário Municipal de Meio Ambiente de Betim; Belo Diniz, Vereador

da  Câmara  Municipal  de  Contagem;  Bertholdino  Apolônio  Teixeira  Júnior,  Diretor-

Geral  do  Instituto  Estadual  de  Florestas  -  IEF  -;  Tales  Heliodoro  Viana,

Superintendente de Meio Ambiente da Companhia de Saneamento de Minas Gerais -

Copasa-MG; Joaquim Braga, Gerente da Divisão de Produção Serra Azul - Vargem

das  Flores  da  Estação  de  Tratamento  de  Água  da  Copasa-MG;  Jeferson  Rios,

Presidente da Associação de Proprietários de Áreas de Várzea das Flores; Joaquim

Eugênio Maciel Couto Vidigal, Diretor da Associação de Moradores do Entorno da
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Várzea das Flores - Amovar -; Ivayr Nunes Soalheiro; o Ten.-Cel.  BM Robespierre

Oliveira Silva, Comandante do 2º Batalhão de Bombeiros Militar; a Sra. Laudicena

Curvelo Pereira, servidora do IEF Gerente da Área de Preservação Ambiental - APA -

de  Vargem  das  Flores  -  ;  autoridades  administrativas  da  Copasa;  técnicos  e

trabalhadores  da  ETA Vargem  das  Flores;  moradores  do  entorno  da  Represa  de

Várzea  das  Flores;  servidores  do  setor  de  televisão  e  imprensa  da  Assembleia

Legislativa do Estado de Minas Gerais - ALMG; Consultores da ALMG; assessores

parlamentares.

Relato

A ocupação irregular  do solo e a degradação ambiental  na represa Várzea das

Flores, em Betim, foram debatidas durante a visita dessa Comissão ao local.

Inicialmente os convidados e demais visitantes, sob a coordenação do Deputado

Ivair Nogueira, reuniram-se na sede administrativa da ETA Vargem das Flores. Na

oportunidade, o parlamentar fez a exposição das questões que o levaram a requerer

a visita, contextualizando os principais problemas existentes na área da represa e

passando,  a  seguir,  a  palavra  aos  convidados.  Durante  o  transcorrer  da  reunião,

ficaram evidenciados os diferentes posicionamentos e enfoques dos diversos atores e

interlocutores com interesses e responsabilidades nas questões afetas à APA, entre

os  quais  técnicos  da  Copasa-MG,  autoridades  do  Legislativo  e  do  Executivo  dos

Municípios  de  Contagem  e  Betim,  administradores  da  APA,  representantes  de

proprietários da região e de moradores e o Diretor-Geral do IEF, órgão que administra

essa unidade de conservação.

Situada a 30 km de Belo Horizonte e inaugurada em 1972, a represa Várzea das

Flores, para Betim, ou Vargem das Flores, para Contagem, se localiza nesses dois

Municípios.  A represa  insere-se  em  uma bacia  hidrográfica  sobre  a  qual  a  forte

pressão do expansionismo urbano e de vetores de desenvolvimento vem exercendo

uma influência negativa, com reflexos sobre a qualidade da água captada e a redução

do tempo de vida útil previsto para o lago.

Operada pela Copasa-MG desde 1978, a ETA-Vargem das Flores constitui um dos

mais importantes mananciais para o abastecimento da Região Metropolitana de Belo

Horizonte. Possui capacidade de atender à demanda de aproximadamente 400 mil
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pessoas e dispõe de potencial de produção média de água tratada da ordem de 1,12

m³/s. Atualmente é considerada o 4º maior sistema de produção de água tratada da

Copasa-MG. A linha de tratamento  originalmente empregada consistia  na filtração

direta. No entanto, devido à piora na qualidade da água da represa, contaminada por

algas tóxicas, foram necessárias adequações técnicas na ETA, que passou a contar

com novas  unidades de  floculação  e flotação da água para  a  retirada das  algas

tóxicas e assim possibilitar a oferta de uma água de melhor qualidade.

A despeito de sua primordial importância relativamente ao abastecimento público de

água, a represa de Vargem das Flores vem sendo seriamente degradada ao longo do

tempo, devido ao uso e à ocupação inadequados do solo no entorno da lagoa, bem

como ao lançamento de esgoto e de lixo. Também foram mencionados problemas

relativos à fiscalização da área, que não vem sendo feita de forma efetiva.

A unidade de conservação APA Vargem das Flores foi instituída pela Lei 16.197, de

2006, e tem por objetivo proteger e conservar os recursos ambientais, em especial os

recursos hídricos. Entretanto, conforme foi relatado durante a visita, a APA ainda não

dispõe dos mecanismos necessários para o seu regular funcionamento - decreto e

outros instrumentos normativos que tratem da constituição, do sistema de gestão e do

zoneamento  ecológico-econômico  dessa  unidade  de  conservação.  A  instituição

desses instrumentos, como ficou evidenciado nessa reunião, é que irá possibilitar de

fato a implantação de um conselho formado por representantes de órgãos públicos,

de  organizações  da  sociedade  civil  e  da  população  para  debater  e  resolver  os

problemas.  Também  foi  salientada  a  importância  da  elaboração  de  um  plano  de

manejo para a APA, com claras definições de regras de uso do solo.

Conclusão

A Comissão  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável  pôde  constatar

durante a  visita  que,  como o  abastecimento  de  água é prioritário,  qualquer  outra

atividade só deveria ser desenvolvida desde que não fosse conflitante com esse uso,

e  que  é  de  fundamental  importância  promover  a  união  permanente  dos  poderes

públicos envolvidos, da Copasa-MG, do IEF, do Ministério Público e da comunidade

na busca de soluções para o problema do gerenciamento e da degradação ambiental

da represa.
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Sala das Comissões, 28 de maio de 2013.

Célio Moreira, Presidente - Sávio Souza Cruz - Duarte Bechir.

ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA

3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 4/6/2013

Às  9h13min,  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,  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 a segurança dos taxistas e dos usuários dessa

modalidade  de  transporte  público  e  comunica  o  recebimento  de  ofícios  dos  Srs.

Donizetti Miguel de Paula, morador do Município de Argirita, solicitando o apoio desta

Comissão para a apuração do assassinato de sua irmã, a Vereadora Daniela Maria

do Carmo Paula, que morreu com um tiro na cabeça quando trabalhava no Procon do

referido Município; e Rivaldo Monteiro da Silva, Presidente da Câmara Municipal de

Nanuque,  solicitando  que  esta  Comissão  interceda  pela  permanência  dos  Srs.

Leonardo Oliveira Amaral e Davi Costa de Andrade, ambos Investigadores de Polícia

exercendo as funções há mais de quatro anos na 4ª Delegacia Regional de Polícia

Civil de Nanuque. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para

ouvir  o Ten.-Cel.  PM Eduardo Lucas de Almeida, Subdiretor da Diretoria de Apoio

Operacional  da  Polícia  Militar  de  Minas  Gerais,  representando  o  Cel.  PM Márcio

Martins Sant'Ana, Comandante-Geral da PMMG; os Srs. Marcelo Carvalho Ferreira,

Delegado  Coordenador  do  1º  Departamento  de  Polícia  Civil  de  Belo  Horizonte,

representando o Sr. Cylton Brandão da Matta, Chefe da Polícia Civil; Reinaldo Avelar

Drumond, Gerente de Controle de Permissões da BHTRANS, representando o Sr.

Ramon Victor Cesar, Presidente dessa instituição; Eduardo Caldeira, Vice-Presidente

da Associação dos Taxistas do Brasil; Ricardo Luiz Faedda, Diretor Fincanceiro do

Sincavir-MG, representando o Sr. Dirceu Efigênio Reis, Presidente dessa instituição;

José  Estévão  de  Jesus  de  Paulo,  Presidente  da  Associação  dos  Condutores

Auxiliares  de  Táxi  de  Belo  Horizonte;  Márcio  Antônio  da  Silva,  Presidente  da
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Cooperativa Mista de Transporte de Passageiros em Táxi de Belo Horizonte Ltda.,

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  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 os requerimentos dos Deputados João

Leite, Sargento Rodrigues, Leonardo Moreira, Cabo Júlio e Lafayette de Andrada em

que solicitam seja realizada audiência pública no Município de Monte Alegre de Minas

para debater  problemas de segurança na região,  com destaque para o tráfico de

drogas  e  o  envolvimento  de  jovens  em  atos  infracionais;  Hely  Tarqüínio  em  que

solicita seja realizada audiência pública no Município de Patos de Minas para debater

a incidência dos crimes de roubo, extorsão e cárcere privado contra motoristas de

caminhões  na região e  no  Estado;  do  Deputado Sargento  Rodrigues  (5)  em que

solicita seja realizada visita da Comissão de Segurança Pública ao Chefe do Estado-

Maior da PMMG, em conjunto com os participantes da 14ª Reunião Ordinária, com o

objetivo de entregar as notas taquigráficas da referida reunião e apresentar sugestões

para  melhorar  a  segurança  dos  taxistas  e  dos  usuários  dessa  modalidade  de

transporte  público;  seja  formulada  manifestação  de  aplauso  a  policiais  militares

lotados no 22º e no 39º BPM, no BPE e no BPTRAN pela prisão de dois autores de

sequestro-relâmpago; seja encaminhado ao Comandante-Geral da PMMG pedido de

providências para o aumento do efetivo policial no 2º Pelotão PM da 2ª Cia. Ind. da

11ª RPM, no Município de Salinas; seja encaminhado ao Secretário de Defesa Social

de  Minas  Gerais  pedido  de  providências  para  empenhar-se  na  assunção  da

carceragem  da  cidade  de  Salinas;  seja  encaminhado  ao  Subsecretário  de

Administração Prisional pedido de informações sobre a situação da carceragem do

Município de Salinas; Cabo Júlio, João Leite e Sargento Rodrigues em que solicitam

seja encaminhado ao Comandante do 49º Batalhão da PMMG pedido de informações

sobre as operações de abordagem preventiva conhecidas como "Para, Pedro", com o
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objetivo de prevenir assaltos contra taxistas na região de Venda Nova; João Leite,

Sargento  Rodrigues,  Cabo  Júlio  e  Leonardo  Moreira  em  que  solicitam  seja

encaminhada ao Chefe da Polícia Civil a correspondência da Câmara Municipal de

Nanuque  com  o  pedido  de  permanência  dos  Investigadores  de  Polícia  na  4ª

Delegacia Regional  de  Polícia  Civil  desse Município;  Sargento  Rodrigues  e  Cabo

Júlio  em que solicitam seja encaminhado ao Presidente da  BHTRANS pedido  de

providências para a inclusão das Polícias Civil  e Militar  nas discussões do Fórum

Permanente  de  Taxistas;  Sargento  Rodrigues,  Cabo Júlio,  João Leite  e  Leonardo

Moreira  em  que  solicitam  seja  encaminhado  ao  Sr.  Paulo  Henrique  Marinho

Goldstein,  Delegado  de  Polícia  Civil,  pedido  de  providências  para  que  sejam

agilizadas  as  investigações  sobre  a  autoria  do  assassinato  de  Daniela  Maria  do

Carmo  Paula,  Vereadora  do  Município  de  Argirita.  A  Presidência  recebe  o

requerimento  do  Deputado  Antônio  Carlos  Arantes  em  que  solicita  seja  realizada

audiência  pública  no  âmbito  do  programa  Divisa  Segura,  no  Município  de

Sacramento,  para  debater  a  política  de  segurança pública,  objetivando diminuir  a

crescente criminalidade da região, que faz divisa com outros Estados da Federação.

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, 11 de junho de 2013.

João Leite, Presidente -  Sargento Rodrigues -  Leonardo Moreira -  Lafayette de

Andrada.

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ESPORTE, LAZER E

JUVENTUDE NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

4/6/2013

Às 14h37min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Marques Abreu,

Mário Henrique Caixa 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 Tenente Lúcio, 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
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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, são aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os Projetos de Lei nºs

136/2011 (Deputado Ulysses Gomes) e 3.954/2013 (Deputado Mário Henrique Caixa),

que  receberam  parecer  por  sua  aprovação.  Submetido  a  votação,  é  aprovado  o

Requerimento nº 4.801/2013. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua

vez, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 3.809,

3.836,  3.837  e  3.907/2013.  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 Luzia

Ferreira  em  que  solicita  seja  realizada  audiência  para  debater  o  Projeto  de  Lei

Complementar nº 98/2011, do Deputado Benjamin Maranhão, que contém o Estatuto

da Juventude, em tramitação no Congresso Nacional; e dos Deputados Fred Costa

(3) em que solicita seja realizada visita ao Aeroporto Internacional Tancredo Neves,

em Confins, dando continuidade ao acompanhamento das obras no local;  em que

solicita seja encaminhado ao Superintendente do Aeroporto Internacional Tancredo

Neves pedido de providências com vistas à elaboração de estudos para viabilizar a

oferta de maior número de vagas de estacionamento aos usuários; e em que solicita

seja  realizada  audiência  pública  para  dar  continuidade  ao  acompanhamento  das

obras no Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins; Rogério Correia (3)

em que solicita seja encaminhado à Secretaria de Estado Extraordinária da Copa do

Mundo - Secopa - pedido de providências para enviar a esta Casa contrato, projeto

arquitetônico  inicial  e  realizado,e  relatório  de  execução  de  reforma  do  Estádio

Governador Magalhães Pinto - Mineirão -, elaborado pelo escritório Gustavo Penna

Arquitetos e Associados; em que solicita seja encaminhado à Secretaria de Estado de

Esporte e Juventude pedido de informações sobre o custo mensal para o Estado do

funcionamento e da manutenção da autarquia Administração de Estádios do Estado

de Minas Gerais - Ademg - nos anos de 2010, 2011 e 2012; e em que solicita seja

encaminhado  ao  Ministério  Público  Estadual  de  Defesa  do  Patrimônio  as  notas

taquigráficas da 7º Reunião Ordinária desta Comissão; Mário Henrique Caixa em que
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solicita seja realizada audiência pública em conjunto com a Comissão Extraordinária

da Copa do Mundo para debater o papel  das ouvidorias públicas do Governo de

Minas e da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte no que se refere ao atendimento

de turistas, jornalistas e delegações internacionais na Copa do Mundo de 2014; Tadeu

Martins Leite em que solicita seja encaminhado à Secretaria de Estado de Esporte e

da  Juventude  pedido  de  providências  para  que  conste  em  seu  “site”  a  lista  de

academias credenciadas no programa Geração Saúde, por  Município. 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, 11 de junho de 2013.

Marques Abreu, Presidente - Tenente Lúcio - Cabo Júlio.

ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 5/6/2013

Às  14h38min, comparecem na Sala das Comissões  os Deputados Doutor Wilson

Batista, Lafayette de Andrada e Célio Moreira (substituindo o Deputado Deiró Marra,

por  indicação  da  Liderança  do  BTR),  membros  da  supracitada  Comissão.  Estão

presentes,  também, os  Deputados  Sargento  Rodrigues e  Duarte  Bechir. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Doutor Wilson Batista, 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 discutir e votar pareceres em fase de redação final. O Presidente

acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os relatores

citados a seguir: Projeto de Lei Complementar nº 33/2012, Projetos de Lei nºs 2.472 e

2.576/2011 e 3.685, 3.743, 3.873 e 3.881/2013 (Deputado Lafayette de Andrada); e

3.886,  3.898,  3.899,  3.921,  3.925,  3.943  e  3.971/2013  (Deputado  Célio  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 de Redação

Final do Projeto de Lei Complementar nº 33/2012 e do Projeto de Lei nº 3.685/2013



1186
____________________________________________________________________________

(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. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua

vez, os  Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 2.472 e 2.576/2011 e

3.743 e 3.873/2013 (relator: Deputado Lafayette de Andrada); e 3.881, 3.886, 3.898,

3.899, 3.921, 3.925, 3.943 e 3.971/2013. (relator: Deputado Célio Moreira). 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, 12 de junho de 2013.

Doutor Wilson Batista, Presidente - Antonio Lerin - Tadeu Martins Leite.

ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E

TECNOLOGIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA,

EM 5/6/2013

Às 16h13min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Duarte Bechir,

Bosco, Gustavo Valadares (substituindo o Deputado Deiró Marra, por indicação da

Liderança do Bloco Transparência e Resultado - BTR), Leonídio Bouças (substituindo

o Deputado Elismar Prado, por indicação da Liderança do Bloco Minas sem Censura)

e  Ulysses  Gomes  (substituindo  a  Deputada  Maria  Tereza  Lara,  por  indicação  da

Liderança  do  Bloco  Minas  sem  Censura),  membros  da  supracitada  Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Duarte Bechir, declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Ulysses Gomes,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita

pelos  membros da  Comissão presentes.  A Presidência  informa que a  reunião  se

destina a apreciar  matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da

Comissão. A seguir, comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios da

Sra. Rosimeire das Graças do Couto, Juíza de Direito da Terceira Vara de Fazenda

Pública e Autarquias da Comarca de Belo Horizonte, solicitando cópia das imagens

da reunião realizada no dia 20/8/2008, para fins de instrução penal  (solicitação já

atendida pela Presidência); do Sr. Cláudio Augusto Boschi, Presidente do Conselho

Regional  de  Educação  Física  da  6ª  Região  de  Minas  Gerais,  que  encaminha
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exemplares  dos  livros  “Da  coragem,  do  orgulho  e  da  paixão  de ser  professor”  e

“Temas (quase éticos) de desporto”; do Sr. Lucas Oliveira, Presidente do Centro de

Direitos  Humanos  de  Sacramento,  que  denuncia  a  falta  de  vagas  em  creches

públicas no Município; e de e-mail enviado por meio do Fale com a Assembleia do Sr.

Élcio Ferraz de Lima que solicita incentivo à formação educacional dos professores; e

de correspondência publicada no “Diário do Legislativo”, em 24/5/2013, do Sr. Nárcio

Rodrigues,  Secretário  de  Estado  de  Ciência,  Tecnologia  e  Ensino  Superior

(24/5/2013).  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  3.842/2013  é  retirado  da  pauta,  atendendo-se  a

requerimento do Deputado Bosco, 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 Lei nº 3.976/2013, que recebeu parecer por sua aprovação.

Submetido a votação, é aprovado o Requerimento nº 4.878/2013. 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, Duarte Bechir, Bosco e Elismar Prado

(3) que solicitam sejam realizadas audiências públicas para debater a absorção das

fundações educacionais de ensino superior associadas à Universidade do Estado de

Minas Gerais -  UEMG -  nos Municípios de Diamantina, Carangola e Passos; Célio

Moreira, Duarte Bechir, Bosco, Elismar Prado e da Deputada Maria Tereza Lara que

solicitam  sejam  realizadas  audiências  públicas  para  debater  a  absorção  das

fundações  educacionais  de  ensino  superior  associadas  à  UEMG no Município  de

Divinópolis; Célio Moreira, Duarte Bechir, Bosco, Elismar Prado, Ulysses Gomes e da

Deputada Maria Tereza Lara que solicitam sejam realizadas audiências públicas para

debater  a absorção das fundações educacionais  de ensino superior  associadas à

UEMG  no  Município  de  Campanha;  Liza  Prado  em  que  solicita  seja  realizada

audiência pública conjunta com a Comissão de Cultura para debater o Projeto de Lei

nº 3.924/2013, de autoria da Deputada Liza Prado e do Deputado Alencar da Silveira

Júnior,  que assegura ao  aluno matriculado na rede pública  estadual  de ensino o



1188
____________________________________________________________________________

direito  de  não  se  submeter  a  exame  de  avaliação  curricular  nas  situações  que

menciona;  dos  Deputados  Celinho  do  Sinttrocel  (2)  em  que  solicita  sejam

encaminhados  à  Secretária  de  Estado  de  Educação  e  ao  Governador  do  Estado

pedido  de  providências  para  aprovação  e  realização  da  reforma  e  ampliação  da

Escola Estadual  Padre Francisco Weber, localizada no Município de São João do

Oriente;  Tadeu  Martins  Leite  em  que  solicita  seja  encaminhado  à  Secretária  de

Estado de Educação pedido de informações sobre o número de escolas estaduais ou

etapas  de  ensino  fundamental  que foram  municipalizadas  do ano  de  2012  até  a

presente  data  no  Município  de  Belo  Horizonte;  Jayro  Lessa  em  que solicita  seja

realizada audiência pública no Município de Itabirito para debater a transformação do

Cefet-MG  em  universidade  tecnológica;  Rogério  Correia  em  que  solicita  seja

realizada  audiência  pública  conjunta  com  a  Comissão  de Política  Agropecuária  e

Agroindustrial  para debater a educação do campo no Estado, incluindo as escolas

família  agrícola  e  os  15  anos  do  Programa  Nacional  de  Educação  na  Reforma

Agrária; Cabo Júlio em que solicita seja realizada audiência pública conjunta com a

Comissão de Segurança Pública para debater a implantação do uniforme escolar de

uso obrigatório pelo corpo discente dos Colégios Tiradentes da Polícia Militar, para

avaliar os impactos, o clima de insegurança e a exposição a riscos e ameaças a que

ficaram sujeitos as crianças e os adolescentes filhos de policiais e bombeiros militares

daquele educandário; Célio Moreira (2) em que solicita sejam realizadas audiências

públicas nos Municípios de Belo Horizonte e Curvelo para debater e apoiar o projeto

de transformação do Cefet-MG em universidade tecnológica; e Glaycon Franco em

que solicita seja encaminhado aos pais da estudante Amanda Linhares dos Santos

ofício manifestando pesar por seu falecimento. É recebido, para posterior apreciação,

o requerimento do Deputado Fabiano Tolentino em que solicita seja encaminhado ao

Governador  do  Estado  pedido  de providências  para  que  analise  a  viabilidade  de

criação da Secretaria  Estadual  de  Promoção de Políticas  de Igualdade Racial  na

estrutura  orgânica  da  administração  pública  do  Estado.  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, 12 de junho de 2013.

Bosco, Presidente -  Dilzon Melo.

ATA DA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 6/6/2013

Às  10h10min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  Deputados  Celinho  do

Sinttrocel, Anselmo José Domingos e Dalmo Ribeiro Silva (substituindo o Deputado

Gustavo Valadares, por indicação da Liderança do BTR), membros da supracitada

Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Bonifácio Mourão, Dilzon Melo e

Leonardo Moreira. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Celinho do

Sinttrocel, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do

Deputado Anselmo José Domingos, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a

qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A

Presidência informa que a reunião se destina a debater as condições da prestação de

serviços de transporte de passageiros da empresa Azul Linhas Aéreas e 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  os  requerimentos  dos  Deputados

Elismar  Prado  em  que  solicita  seja  realizada  audiência  pública  para  debater  a

execução das obras de infraestrutura rodoviária no Estado; Anselmo José Domingos

em que solicita seja realizada audiência pública para debater as obras realizadas na

avenida Tereza Cristina, em Belo Horizonte, em especial quanto ao funcionamento do

tráfego de veículos, bem como as desapropriações restantes, a situação do Conjunto

Habitacional  Parque  Arrudas,  dos  centros  comunitário,  esportivo,  comercial  e  de

saúde e do Centro Municipal de Educação Infantil e a implantação do Parque Linear

ao longo do Ribeirão Arrudas; Adalclever Lopes em que solicita seja encaminhado ao

Governador do Estado pedido de providências para que seja revogado o § 2º do art.

1º do Decreto nº 45.997, de 28 de junho de 2012, que dispõe sobre o credenciamento

de pessoa natural ou jurídica para o exercício das atividades de remoção e guarda,

em  depósito,  de  veículo  automotor  apreendido  por  desrespeito  às  normas  que

regulam o  transporte  intermunicipal  e  metropolitano  de passageiros;  do  Deputado
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Dalmo Ribeiro Silva em que solicita seja encaminhado ao Secretário de Estado de

Transportes e Obras Públicas e ao Diretor-Geral  do Departamento de Trânsito de

Minas Gerais pedido de providências para a implementação de restrição do trânsito

de veículos automotores de carga na MG-290, que liga o Município de Pouso Alegre

ao  Município  de  Jacutinga,  no  período  compreendido  entre  14  e  18  horas  de

domingos,  feriados e dias  antecedentes e posteriores  aos feriados,  quando estes

recaírem na terça ou quinta-feira, e para a melhoria das vias e acostamentos, entre

outras  medidas necessárias  para aumentar a segurança dos usuários  da  rodovia;

Celinho do Sinttrocel em que solicita seja realizada visita à sede do DNIT em Brasília

para  acompanhar  a  sessão  pública  do  Regime  Diferenciado  de  Contratações  nº

165/2013-00, destinada ao recebimento da proposta inicial de preços e da proposta

técnica  de  cada  lote  licitado  para  as  obras  de  duplicação  da  rodovia  BR-381;

Adalclever Lopes, Anselmo José Domingos, Celinho do Sinttrocel e Ivair Nogueira (2)

em que solicitam seja encaminhado ao Secretário de Estado de Transportes e Obras

Públicas e ao Secretário de Estado de Defesa Social pedido de providências para a

celebração de convênio entre o Departamento de Estradas de Rodagem de Minas

Gerais - DER-MG - e o Departamento de Transito do Estado com vistas à cooperação

destes  órgãos  quanto  ao  depósito  de  veículos  apreendidos  em  operações  de

fiscalização  de  transporte  intermunicipal  e  metropolitano  de  passageiros;  seja

encaminhado ao Advogado-Geral do Estado de Minas Gerais pedido de providências

para que sejam analisados a Lei nº 19.445, de 11 de Janeiro de 2011, que estabelece

normas  para  coibir  o  transporte  metropolitano  e  intermunicipal  clandestino  de

passageiros no Estado, e o Decreto nº 45.997, de 28 de junho de 2012,que dispõe

sobre o credenciamento de pessoa natural ou jurídica para o exercício das atividades

de remoção e guarda, em depósito, de veículo automotor apreendido por desrespeito

às normas que regulam o transporte intermunicipal e metropolitano de passageiros,

assim  como  o  ofício  CATIDETRAN  nº  752-13,  expedido  em  17/4/2013  pelo

Departamento  de  Trânsito  de  Minas  Gerais  -  Coordenadoria  de  Administração de

Trânsito -, em face à referida Lei; Ivair Nogueira e do Deputado Gustavo Valadares,

em  que  solicitam  seja  encaminhado  ao  Diretor-Geral  do  DER-MG  pedido  de

providências para a realização de estudo de viabilidade técnica e financeira para a
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implantação  de  um  anel  viário  no  Município  de  Conceição  do  Mato  Dentro.  São

recebidos os requerimentos dos Deputados Celinho do Sinttrocel  e Anselmo José

Domingos  (10)  em  que  solicitam  seja  encaminhado  ao  Coordenador  do  Procon

Estadual pedido de informações sobre as reclamações recebidas pelo Procon nos

últimos  seis  meses  sobre  a  aviação  regional,  com  envio  à  Comissão  relatório

contendo essas reclamações; seja encaminhado ao Presidente da Agência Nacional

de Aviação Civil - Anac - pedido de informações sobre o quantidade e as razões dos

cancelamentos e atrasos de voos nos aeroportos regionais do Estado nos últimos

seis meses; sejam encaminhadas ao Sindicato dos Aeronautas e ao Sindicato dos

Aeroviários as notas taquigráficas da 9ª Reunião Extraordinária da Comissão; sejam

encaminhadas ao Ministério Público do Trabalho em Campinas, ao Ministério Público

de São Paulo em Campinas e ao Procon Campinas as notas taquigráficas da 9ª

Reunião  Extraordinária  da  Comissão;  seja  encaminhado  ao  Presidente  da  Anac

pedido de providências para que a fiscalização do Aeroporto Internacional Tancredo

Neves,  em  Confins,  e  do  Aeroporto  Carlos  Drummond  de  Andrade,  em  Belo

Horizonte, seja realizada 24 horas por dia; seja realizada visita técnica à Anac com o

objetivo de obter informações sobre a aviação regional no Estado, bem como sobre a

situação da rota aérea Belo Horizonte-Ipatinga; seja encaminhado ao Presidente da

Anac pedido de informações sobre as medidas que serão adotadas para impedir os

recorrentes  cancelamentos,  remanejamentos,  suspensões  e  atrasos  de  voos  na

aviação regional  do  Estado;  seja  encaminhado ao Presidente  da  Anac pedido  de

informações  sobre  as  reclamações  recebidas  pela  Agência  relativas  à  aviação

regional  no  Estado,  nos  últimos  seis  meses,  com envio  à  Comissão  de  relatório

dessas reclamações; seja encaminhado ao Presidente da Azul Linhas Aéreas pedido

de informações sobre os motivos do cancelamento da linha Ipatinga-Rio de Janeiro;

sejam encaminhadas à Anac, à direção da Azul Linhas Aéreas, ao Ministério Público

do Estado e ao Procon Estadual as notas taquigráficas da 9ª Reunião Extraordinária

da Comissão; seja encaminhado ao Presidente da Anac pedido de informações sobre

o quantidade e as  razões de atrasos e cancelamentos  de  voos  da empresa Azul

Linhas Aéreas-Trip Linhas Aéreas no Aeroporto de Santana do Paraíso, no Vale do

Aço, nos últimos seis meses; seja encaminhado ao Presidente da Azul Linhas Aéreas
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pedido de informações sobre o cronograma de implantação de novos voos no Estado,

especialmente  em  Ipatinga,  conforme  exposto  na  9ª  Reunião  Extraordinária  da

Comissão; seja encaminhado ao Presidente da Anac pedido de informações sobre os

motivos do cancelamento da linha aérea Ipatinga-Rio de Janeiro; Bonifácio Mourão

em  que  solicita  sejam  encaminhadas  aos  representantes  de  diversas  entidades

públicas e privadas as notas taquigráficas da 9ª Reunião Extraordinária da Comissão;

Fred  Costa  em  que  solicita  seja  realizada  audiência  pública  para  debater  a

aplicabilidade da Lei Seca e o atendimento de usuários dos transportes público e

privado no Estado; Adelmo Carneiro Leão em que solicita seja realizada audiência

pública para debater o programa de rádio "A Voz do Brasil"; Celinho do Sinttrocel (2)

em  que  solicita  seja  realizada  audiência  pública  para  debater  a  situação  dos

aeroportos e dos serviços de transporte aéreo regional no Estado; seja encaminhado

ao Secretário de Estado de Transportes e Obras Públicas pedido de providências

para  que  o  itinerário  da  linha  Ipatinga-Santa  Cruz  seja  estendida  até  os  Bairros

Caladão e Potira, a fim de atender os moradores da região. A Presidência interrompe

os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs. Rubens da Trindade, Assessor

da  Diretoria  de  Infraestrutura  da  Secretaria  de  Estado  de  Transportes  e  Obras

públicas, representando o Sr. Carlos Melles, Secretário de Estado de Transportes e

Obras  Públicas;  Edson  Antenor  Lima  Paula,  Promotor  de  Justiça  de  Defesa  do

Consumidor,  representando  o  Sr.  Jacson  Rafael  Campomizzi,  Coordenador  do

Procon Estadual; Rodrigo Costa Cortes, Gerente Regional da Azul Linhas Aéreas em

Santana do Paraíso; e Salvador Prado Júnior, Gerente-Geral de Recursos Humanos

da Usiminas em Ipatinga, que são convidados a tomar assento à mesa. O Presidente,

na  condição  de  autor  do  requerimento  que  deu  origem  ao  debate,  tece  suas

considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam

suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta

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, 11 de junho de 2013.

Ivair Nogueira, Presidente - Anselmo José Domingos.
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ATA DA 18ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 3ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 6/6/2013

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões o Deputado Carlos Mosconi,

membro da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Adelmo

Carneiro Leão e Elismar Prado. Havendo número regimental,  o  Deputado Adelmo

Carneiro Leão, no exercício da Presidência, 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. O

Deputado Adelmo Carneiro Leão passa a coordenação dos Trabalhos ao Deputado

Carlos Mosconi que na oportunidade, 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. Ivaina Reis de Oliveira, Vice-Prefeita

de Conceição das Alagoas e os Srs. Celson Pires de Oliveira, Prefeito Municipal de

Conceição das Alagoas; Élcio Souto de Paula, Presidente da Câmara Municipal de

Conceição  das  Alagoas;  Iraci  José  de  Souza  Neto,  Superintendente  Regional  de

Saúde de Uberaba, representando Antônio Jorge de Souza Marques, Secretário de

Estado de Saúde; Elias Manuel Gomes, Defensor Público e Coordenador Local da

Defensoria  Pública  de  Minas  Gerais,  representando  Andréa Abritta  Garzon  Tonet,

Defensora  Pública-Geral  do  Estado  de  Minas  Gerais;  Lincoln  Lopes  Ferreira,

Presidente  da  Associação Médica  de  Minas  Gerais;  José Batista  de  Souza  Neto,

Presidente da Subseção da OAB - MG de Conceições das Alagoas, representando

Luis  Cláudio  da Silva Chaves,  Presidente  da  OAB -  MG; Márcio Roberto Arduini,

Administrador do Sanatório Espírita de Uberaba, representando Saulo Converso Lara,

Presidente da Federassantas; Padre Bruno Machado Pinheiro Miranda, da Paróquia

de São Pedro de Conceição das Alagoas, que são convidados a tomar assento à

mesa.  A  Presidência  passa  a  palavra  aos  convidados,  para  que  façam  suas

exposições.  A Presidência registra a presença dos seguintes  Prefeitos  Municipais:

Ademir Ferreira de Mello, de Campo Florido; Elisa Vieira Campos Rodrigues, Diretora

Geral de Saúde de Sacramento, representando o Prefeito  Bruno Scalon Cordeiro;
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Giselda Nogueira, representando Oscar Carneiro Filho, Prefeito de Santa Juliana e

Reinaldo  Sebastião,  Prefeito  de  Veríssimo.  Abertos  os  debates,  segue-se  ampla

discussão,  conforme  consta  nas  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, 10 de junho de 2013.

Carlos Mosconi, Presidente -  Pompílio Canavez.

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA

PESSOA COM DEFICIÊNCIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 6/6/2013

Às 10h41min,  comparecem na Sala das Comissões a Deputada Liza Prado e o

Deputado  Glaycon  Franco,  membros  da  supracitada  Comissão.  Está  presente,

também, o Deputado Sargento Rodrigues. 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 debater a Portaria nº

80/2011, da BHTRANS, que impõe restrições à concessão de passe livre para as

pessoas  com  deficiência  no  transporte  público  municipal  de  Belo  Horizonte;  e  a

discutir  e  votar  proposições  da Comissão.  A seguir,  comunica  o  recebimento  das

seguintes  correspondências:ofícios  da  Sra.  Zaira  Carvalho  Silveira,  Assessora

Jurídica  do  Sindicato  das Empresas  de Transporte  de  Passageiros  do  Estado de

Minas Gerais; e da Sra. Juliana Cordeiro Chiari, Diretora do Núcleo de Articulação

com os  Movimentos Sociais  da Coordenadoria  Especial  de  Apoio  e Assistência à

Pessoa  com  Deficiência  -  Caade  -,  nas  quais  justificam  ausência  na  reunião.  A

Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs. Geraldo

Luís Spagno Guimarães, Assessor Jurídico da Bhtrans; Jussara Bellavinha, Diretora

de Atendimento e Informação da BHTRANS; e Diogo Nogueira Maia, Supervisor de

Benefícios da Gerência de Atendimento ao Usuário da BHTRANS, representando o

Prefeito Municipal de Belo Horizonte, Márcio Araujo de Lacerda; o Diretor-Presidente
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da  BHTRANS,  Ramon Victor  Cesar;  e  a  Gerente  de  Atendimento  ao  Usuário  da

BHTRANS,  Paula  Maria  Ferraz;  Maria  Cecília  Lopes  de  Abreu,  Coordenadora  de

Educação  de  Trânsito,  representando  o  Diretor-Geral  do  Detran-MG,  Oliveira

Santiago Maciel; Kátia Ferraz Ferreira, Presidente do Conselho Estadual de Defesa

dos  Direitos  da  Pessoa  com  Deficiência;  e  Cissa  Emanuelle  Utsch  de  Oliveira,

Gerente Jurídica do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belo

Horizonte - Setra-BH -, representando o Presidente, Iraci de Assis Cunha, 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

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, 13 de junho de 2013.

Liza Prado, Presidente - Cabo Júlio - Glaycon Franco.

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR

NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 6/6/2013

Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados André Quintão,

Bosco  e  Duarte  Bechir,  membros  da  supracitada  Comissão.  Havendo  número

regimental, o Presidente, Deputado André Quintão, 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 foi cancelada a parte da reunião

destinada  a  debater  o  aprimoramento  e  a  inclusão  de  ferramentas  virtuais  que

viabilizem  e  ampliem  a  participação  popular  e  incrementem  o  debate  sobre  os

problemas  e  necessidades  da  sociedade;  e  que  a  reunião  se  destina  a  apreciar

proposições  da  Comissão.  Em  seguida,  comunica  o  recebimento  de  ofício  do

Deputado André Quintão justificando sua ausência na reunião ordinária de 23/5/2013

pelo  fato  de  estar  em  Ubá  participando  da  reunião  extraordinária  destinada  à

realização de ciclo de debates sobre a NOB-Suas; e da seguinte correspondência,
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publicada no “Diário do Legislativo” nas datas mencionadas entre parênteses: ofícios

das Sras. Maria Cláudia Peixoto Almeida Paula, Chefe de Gabinete da Secretaria de

Educação, e Andréa Cristina de Miranda Costa, Juíza Auxiliar da Corregedoria-Geral

de  Justiça;  e  dos  Srs.  José  Elcio  Santos  Monteze,  Diretor-Geral  do  DER-MG;

Francisco Antônio Tavares Júnior, Secretário Adjunto de Saúde; Rômulo de Carvalho

Ferraz, Secretário de Defesa Social; Cylton Brandão da Mata, Chefe da Polícia Civil,

e  Antônio Eduardo Macedo Júnior,  Secretário  de Desenvolvimento Econômico em

exercício (23/5/2013);  e das Sras. Maria Cláudia Peixoto Almeida Paula, Chefe de

Gabinete da Secretaria de Educação (24/5/2013),  e Renata Vilhena, Secretária de

Planejamento  (25/5/2013).  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 André

Quintão (8) em que solicita seja realizada visita à Associação Mineira de Municípios

para  discutir  a  implantação  do  Suas  e  as  condições  de  trabalho  e  salariais  nos

Municípios do Estado; seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de

providências  para  a  reativação  do Conselho  de  Segurança  Pública  de  Ubá;  seja

encaminhado à Secretaria de Desenvolvimento Social pedido de providências para a

implantação de uma casa de passagem para moradores de  rua em Passos;  seja

encaminhado ao Governador de Estado, à Secretaria de Transportes e à Diretoria-

Geral do DER-MG pedido de providências para a construção de anel viário na MGC-

451, entre o Distrito de Xonim, em Governador Valadares, e a cidade de Marilac; seja

encaminhado ao Governador do Estado e ao Comando-Geral da PMMG pedido de

providências para a melhoria do patrulhamento nos Distritos de Xonim e Xonim de

Baixo,  de  Governador  Valadares,  dando-se  preferência  à  designação  de  policiais

residentes nesses Distritos; seja encaminhado à Presidência do Serviço Autônomo de

Água e Esgoto de Mariana pedido de providências para que o Distrito de Monsenhor

Horta receba água tratada; seja encaminhado à Secretaria de Esportes pedido de

providências a fim de que seja dado apoio ao Município de Ubá na implantação de

áreas de lazer e esportes que atendam ao Bairro Santa Bernadete e região; e seja

encaminhado  ao  Ministério  do  Desenvolvimento  Social  e  Combate  à  Fome,  à

Secretaria de Desenvolvimento Social e à Prefeitura Municipal de Passos pedido de
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providências para a reativação dos centros de referência de assistência social dos

Bairros Penha II, Cohab IV e V e Nova Califórnia, em Passos. 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 junho de 2013.

André Quintão, Presidente - Maria Tereza Lara - Carlos Mosconi.

ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA

3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 11/6/2013

Às  9h11min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  Deputados  João  Leite,

Sargento  Rodrigues,  Lafayette  de  Andrada  e  Leonardo  Moreira,  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 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 na pauta

e a discutir e votar proposições da Comissão, e comunica o recebimento de ofício do

Ten. Cel. PM Júlio Cesar de Souza, Comandante do 4ª Batalhão da Polícia Militar,

publicado em 30/5/2013 no “Diário do Legislativo”. 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, na forma

do  vencido  no  1º  turno,  dos  Projetos  de  Lei  nº  1.100/2011  (relator:  Deputado

Leonardo Moreira) e 1.353/2011 (relator: Deputado Sargento Rodrigues); e na forma

do vencido no 1º turno, com a Emenda nº 1, do Projeto de Lei nº 3.271/2012 (relator:

Deputado Leonardo Moreira). Na fase de discussão do parecer do relator, Deputado

Sargento Rodrigues, que conclui pela rejeição do Projeto de Lei nº 694/2011, no 1º

turno, o Presidente defere o pedido de vista ao 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. Submetidos a votação, cada

um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 4.829, 4.830, 4.890, 4.892,
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4.893, 4.895 e 4.903/2013. Registra-se a presença do Deputado Cabo Júlio. 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 João Leite, Sargento Rodrigues, Leonardo

Moreira,  Lafayette  de  Andrada  e  Cabo  Júlio  (2)  em  que  solicitam  seja  realizada

audiência pública para debater o uso de substâncias entorpecentes, em especial o

"crack", por motoristas profissionais;  seja encaminhado ao Comandante da PMMG

pedido de providências  para que verifique a  possibilidade de disponibilização das

seguintes  viaturas  para  a  24ª  CIA.  IND.  PM:  duas  motos  Tornado  250cc  para

patrulhamento  ostensivo,  patrulhamento  escolar  e  trânsito;  uma base  comunitária

móvel  para  atendimento  às  comunidades,  principalmente  periferias,  Distritos,

povoados e eventos localizados; uma viatura tipo Blazer para composição de uma 2ª

equipe tática móvel; e uma viatura de transporte de tropa tipo Doblò; Fred Costa (1)

em que solicita seja realizada audiência pública para debater a segurança pública nas

nove regionais do Município de Belo Horizonte e as providências  que vem sendo

tomadas pelo poder público para a solução dos problemas; Sargento Rodrigues (5)

em que solicita seja encaminhada aos membros do Conselho Nacional de Justiça, em

especial  ao  Presidente  Ministro  Joaquim  Barbosa,  manifestação  de  apoio  pela

iniciativa  da criação de um grupo de trabalho para avaliar  a real  necessidade da

Justiça  Militar;  seja  encaminhada  manifestação  de  aplauso  aos  policiais  militares

lotados no 21º BPM pela participação em operação que culminou na prisão de um

senhor de 84 anos por posse e porte ilegal de armas, no Município de Ubá; seja

encaminhada manifestação de aplauso aos policiais militares lotados no 49º BPM, na

Rotam, na EFO, na CPE e ao policial civil lotado no Departamento de Homicídios e

Proteção à Pessoa - DHPP - da Polícia Civil pela rápida atuação na operação que

culminou na prisão de dois homens que tentaram assaltar o policial militar Robson de

Carvalho Gonçalves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte; seja encaminhada

manifestação de aplauso aos policiais militares lotados no 33º BPM e 7ª CIA. PM pela

participação em operação que culminou na prisão de quatro homens que furtaram

carga com cerca de 1.200kg de carne na BR-262, em Juatuba; seja encaminhada

manifestação de aplauso aos policiais militares lotados no 22º BPM pela participação
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em operação que culminou na prisão de três homens pela prática do crime de tráfico

de  drogas  no  Aglomerado  da  Serra,  Região  Centro-Sul  de  Belo  Horizonte.  São

recebidos requerimentos dos Deputados Gustavo Perrella  (1)  em que solicita seja

realizada audiência pública no Município de Conceição dos Ouros para debater  o

aumento da criminalidade no Município e nas cidades de Paraisópolis e Cachoeira de

Minas; e Celinho do Sinttrocel em que solicita seja realizada visita conjunta desta

Comissão e da Comissão de Direitos Humanos à cadeia pública de Timóteo, para

verificar as condições e a situação de segurança do estabelecimento. 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 junho de 2013.

João Leite, Presidente.

ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 11/6/2013

Às 10h5min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Sebastião Costa,

André Quintão, Dalmo Ribeiro Silva, Duilio de Castro e Luiz Henrique, 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 de ofício do Sr. Rosalvo

da  Silva  Santana,  solicitando  o  apoio  desta  Casa  ao  pleito  consubstanciado  no

Projeto  de  Lei  nº  3.195/2012,  que  dispõe  sobre  o  piso  salarial  regional  dos

profissionais de enfermagem. Ato contínuo, o Presidente acusa o recebimento das

seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir: Projeto

de  Lei  nº  2.369/2011  (Deputado  Leonídio  Bouças,  em  virtude  de  redistribuição),

Projeto  de  Lei  Complementar  nº  44/2013,  Projeto  de  Resolução  nº  4.163/2013  e

Projetos de Lei nºs 4.110, 4.114, 4.132, 4.136 e 4.137/2013 (Deputado Dalmo Ribeiro

Silva); Projeto de Lei Complementar nº 43/2013 e Projetos de Lei nºs 4.109, 4.115,
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4.119, 4.133 e 4.138/2013 (Deputado Luiz Henrique); Projetos de Lei nºs 4.108, 4.111,

4.123, 4.126, 4.129 e 4.139/2013, e, em virtude de redistribuição, o Projeto de Lei nº

691/2011 (Deputado Gustavo Perrella); Projetos de Lei nºs 4.113, 4.118, 4.121, 4.122,

4.127, 4.130, 4.132, 4.131 e 4.143/2013 e, em virtude de redistribuição, o Projeto de

Lei nº 683/2011 (Deputado André Quintão); Projetos de Lei nºs 4.107, 4.120 e 4.125 e

4.144/2013 (Deputado Duilio de Castro); 4.112, 4.117, 4.128 e 4.134/2013 (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.  Após  discussão  e  votação,  são  aprovados,  cada  um  por  sua  vez,  os

pareceres que concluem pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, em turno

único, do Projeto de Lei nº 683/2011 com a Emenda nº1 e, no 1º turno, o Projeto de

Lei nº 2.983/2012 na forma do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado André Quintão); em

turno único, o Projeto de Lei nº 4.106/2013 (relator: Deputado Duilio de Castro) e, no

1º  turno,  o  Projeto  de  Lei  nº  3.012/2012  na  forma  do  Substitutivo  nº1  (relator:

Deputado  Luiz  Henrique).  Após  discussão  e  votação,  é  aprovado  o  parecer  que

conclui  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e  ilegalidade,  no  1º  turno,  do

Projeto de Lei nº 2.890/2012 (relator: Deputado Sebastião Costa). É convertido em

diligência à Secretaria de Estado de Saúde e à Secretaria de Estado de Planejamento

e Gestão o Projeto de Lei nº 2.900/2012 (relator: Deputado Luiz Henrique).  Neste

momento, retira-se da reunião o Deputado Luiz Henrique e registra-se a presença do

Deputado Paulo Guedes, (substituindo o Deputado Leonídio Bouças, por indicação da

Liderança do MSC). Na fase de discussão do parecer do relator, Deputado Sebastião

Costa,  sobre  o  Projeto  de  Lei  nº  3.342/2013,  em  1º  turno,  que  conclui  pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do Substitutivo nº 1,

são apresentadas as propostas de emendas nºs 1, 2 e 3, dos Deputados Sargento

Rodrigues,  Adalclever  Lopes  e  Rômulo  Veneroso,  respectivamente.  Encerrada  a

discussão,  o  Presidente  submete  a  votação  o  parecer,  que  é  aprovado,  e,  em

seguida, submete a votação as propostas de emendas, que são rejeitadas. O Projeto

de Lei nº 3.394/2012 é retirado da pauta, atendendo-se a requerimento do Deputado

Duilio de Castro, aprovado pela Comissão. Neste momento, registra-se a presença do

Deputado Luiz Henrique. Após discussão e votação, são aprovados os pareceres que
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concluem pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, no 1º turno, dos Projetos

de Lei nºs 3.510/2012 (relator: Deputado Sebastião Costa); 3.609/2012 na forma do

Substitutivo  nº1  (relator:  Deputado  André  Quintão);  e  3.659/2012  na  forma  do

Substitutivo  n  º1  (relator:  Deputado  Luiz  Henrique).  Neste  momento,  retira-se  da

reunião o  Deputado Luiz  Henrique.  Após  discussão e  votação,  são aprovados os

pareceres  que concluem  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade,  no  1º

turno,  dos  Projetos  de  Lei  nºs  3.882/2013  com  as  Emendas  nºs  1  e  2  (relator:

Deputado André Quintão); 3.912/2013 com a Emenda nº1 (relator: Deputado Dalmo

Ribeiro Silva); e 3.918/2013 na forma do Substitutivo nº1 (relator Deputado Sebastião

Costa). O parecer sobre o Projeto de Lei nº 3.950/2013, no 1º turno, deixa de ser

apreciado em virtude de solicitação de prorrogação de prazo regimental pelo 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.  Neste  momento,  retira-se  da  reunião  o  Deputado  Paulo

Guedes  e  registra-se  a  presença  do  Deputado  Luiz  Henrique.  Após  discussão  e

votação, são aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os pareceres que

concluem pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, no 1º turno, dos Projetos

de Lei nºs 286/2011 e 4.101/2013 (relator: Deputado Luiz Henrique). Neste momento,

retira-se  da  reunião  o  Deputado  Luiz  Henrique.  Após  discussão  e  votação,  são

aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os pareceres que concluem pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade,  no 1º  turno,  dos Projetos de Lei  nºs

4.093  e  4.094/2013  (relator:  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva);  4.099/2013  (relator:

Deputado Duilio de Castro); e 4.104/2013 (relator: Deputado André Quintão). 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 4.081, 4.091, 4.092, 4.097, 4.098 e 4.100/2013; e à Secretaria de

Estado de Casa Civil  e de Relações Institucionais o Projeto de Lei nº 4.109/2013.

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, 18 de junho de 2013.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Dalmo Ribeiro Silva  -  Luiz  Henrique -  Adalclever

Lopes - Romel Anízio.

ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 11/6/2013

Às 10h12min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Célio Moreira,

Lafayette  de  Andrada  (substituindo  o  Deputado  Duarte  Bechir,  por  indicação  da

Liderança  do  BTR),  Antônio  Carlos  Arantes  (substituindo  o  Deputado  Rômulo

Veneroso,  por  indicação  da  Liderança  do  BAM)  e  Luiz  Humberto  Carneiro

(substituindo  o  Deputado  Gustavo  Corrêa,  por  indicação  da  Liderança  do  BTR),

membros  da  supracitada  Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,

Deputado Célio  Moreira,  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  apreciar  a  matéria

constante  na  pauta  e  a  discutir  e  votar  proposições  da  comissão  e  comunica  o

recebimento  do  e-mail  da  Sra.  Salyma Freitas,  enviado por  meio  do  Fale  com a

Assembleia,  em  que  encaminha  reportagem  relatando  a  morte  de  um  cavalo

enquanto puxava charrete com turistas em São Lourenço e solicitando providências

ao Ministério Público e ao governo do Estado a fim de se proibir o uso de charretes e

de  capacitar  charreteiros  para  buscarem outras  fontes  de  sustento.  O Presidente

acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais designou como relatores

os  Deputados  citados  a  seguir:  em  turno  único,  Projeto  de  Lei  nº  4.067/2013

(Deputado Rômulo Veneroso); e no 1º turno, Projeto de Lei nº 3.311/2012 (Deputado

Gustavo Corrêa). 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. Registra-se a presença do Deputado Duarte Bechir. O Presidente, relator da

matéria,  determina a distribuição em avulso do parecer sobre o Projeto de Lei  nº

276/2011,  em  1º  turno,  que  conclui  pela  aprovação  da  proposição  na  forma  do

Substitutivo  nº  2.  Registra-se  a  presença  dos  Deputados  Duarte  Bechir,  Rogério
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Correia  e  Sargento  Rodrigues.  Em  seguida,  os  Deputados  Rogério  Correia  e

Sargento Rodrigues se retiram 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 4.028/2013 com a Emenda nº 1. Submetido a votação, é aprovado o

Requerimento  nº  4.894/2013.  Passa-se  à  3ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  da  Comissão.  São

recebidos os requerimentos dos Deputados Fred Costa em que solicita seja realizada

audiência pública para debater a falta de preservação das nascentes da Serra da

Moeda;  Célio  Moreira  (3)  em  que  solicita  seja  encaminhado  à  Subsecretaria  de

Controle e Fiscalização Ambiental Integrada pedido de providências para verificar a

atividade da empresa Aldo Messias Pinto; seja encaminhado ao Prefeito Municipal de

Monte Carmelo pedido de informações acerca das providências adotadas sobre os

processos administrativos nºs 0000848/2013 e 0000849/2013, requeridos pela Sra.

Sabina Donizete Araújo, a qual  manifesta indignação com a atividade da empresa

Aldo Messias Pinto; e sejam encaminhados ao Coordenador Regional da Promotoria

de Justiça de Meio Ambiente, para providências, um arquivo de CD com fotos e o

abaixo-assinado feito pelos moradores do Bairro Boa Vista, em Monte Carmelo, por

meio do qual manifestam indignação com a atividade da empresa Aldo Messias Pinto.

Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos

parlamentares,  convoca  os  membros  da  Comissão  para  a  próxima  reunião

extraordinária, hoje, às 17h30min, para apreciar o Parecer para 1º Turno do Projeto

de Lei nº 276/2011, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de junho de 2013.

Célio Moreira, Presidente -  Lafayette de Andrada -  Zé Maia -  Romel Anísio.

ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 11/6/2013

Às 10h14min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ivair Nogueira,

Anselmo José Domingos e Gustavo Valadares, membros da supracitada Comissão.

Estão  presentes,  também,  os  Deputados  Célio  Moreira  e  Sargento  Rodrigues.
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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

questões  relativas  ao  metrô  na  Região  Metropolitana  de  Belo  Horizonte,  mais

especificamente, a integração entre as vias 1, 2 e 3 e o trem metropolitano, 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”, na

data  mencionada entre  parênteses:  do  Sr.  Fernando Viana Cabral,  Presidente  do

Iepha-MG (30/5/2012). A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião

para  ouvir  os  Srs.  Adrian  Machado,  Diretor  de  Planejamento  Metropolitano,

Articulação  e  Intersetorialidade  representando  Alexandre  Silveira  de  Oliveira,

Secretário  de  Estado  Extraordinário  de  Gestão  Metropolitana;  Adão  Guimarães,

Analista Técnico representando Jorge Antônio Azevedo Vieira,  Superintendente da

Companhia  Brasileira  de  Trens Urbanos  -   CBTU-BH -;  Fabrício  Torres  Sampaio,

Secretário de Estado Adjunto de Transportes e Obras Públicas e Presidente da Metro

Minas - Trem Metropolitano de Belo Horizonte S.A.; Diogo Prosdocimi, Subsecretário

de  Regulação  de  Transportes  da  Secretaria  de  Estado  de  Transporte  e  Obras

Públicas; Tomás Alexandre Ahouagi, Assessor de Relações Metropolitanas e Metrô

representando Ramon Victor César, Diretor-Presidente da BHTRANS; Antônio E. Totó

Teixeira, ex-Vereador; e Wellington Bessa, Vereador Sapão, que são convidados a

tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado Anselmo José

Domingos,  autor  do  requerimento  que  deu  origem  ao  debate,  para  suas

considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam

suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta

das  notas taquigráficas.  A Presidência  retoma os trabalhos ordinários  da  reunião.

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 na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição

e  Justiça,  com  a  Emenda  nº  1,  no  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  370/2011,
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(Redistribuída a proposição ao Deputado Anselmo José Domingos); e Parecer pela

aprovação na forma do Substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça, no 1º

turno, do Projeto de Lei nº 3.590/2012, (relator: Deputado Anselmo José Domingos) e

o Projeto de Lei nº 2.887/2012, no 1º turno, Parecer pela rejeição (relator: Deputado

Gustavo Valadares). 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

3.935/2013 com a Emenda nº 1 (relator: Deputado Gustavo Valadares), que recebeu

parecer  por  sua  aprovação.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são

aprovados  os  Requerimentos  nºs  4.825,  4.826,  4.827,  4.828,  4.831  e  4.840.

Submetido  a  discussão  e  votação,  é  aprovado  o  Parecer  de  Redação  Final  dos

Projeto  de  Lei  nº  3.743/2013.  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 Ivair Nogueira em que solicita seja

realizada reunião de audiência pública da Comissão de Transporte, Comunicação e

Obras Públicas para debater os altos índices de acidentes de trânsito decorrentes dos

distúrbios do sono, sendo convidadas as Comissões de Saúde e de Prevenção e

Combate  ao  uso do 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, 13 de junho de 2013.

Ivair Nogueira, Presidente - Juarez Távora.

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO, INDÚSTRIA,

COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 11/6/2013

Às  14h35min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  a  Deputada  Ana  Maria

Resende  e  os  Deputados  Braulio  Braz  e  André  Quintão  (substituindo  este  ao

Deputado  Almir  Paraca,  por  indicação  da  Liderança  do  MSC),  membros  da

supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Braulio

Braz,  declara  aberta  a  reunião  e,  em  virtude  da  aprovação  de  requerimento  do
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Deputado André Quintão, 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 e comunica o recebimento de correspondência do Sr.

Rubens  Portugal  Bacellar,  Diretor  de  Gestão  Interna  do  Ministério  do  Turismo,

informando que em 15/5/2013 foi liberada a importância de R$77.653,75 referente ao

convênio que tem por finalidade a promoção do turismo de Minas Gerais por meio de

ações de divulgação em âmbito nacional e apoio à participação do Estado na ABAV

2011; e que em 27/5/2013 foi liberada a importância de R$ 202.500,00 referente ao

Convênio que tem por objetivo a elaboração do Plano de Desenvolvimento Integrado

do Turismo Sustentável -  PDITS. 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 2.061/2011 (relatora: Deputada Ana Maria Resende), que recebeu

parecer  por  sua  aprovação.  Ato  contínuo,  submetido  a  discussão  e  votação,  é

aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 3.853/2013. 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, 18 de junho de 2013.

Gustavo Perrella, Presidente - Glaycon Franco - João Leite.

ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA

E TECNOLOGIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA,

EM 12/6/2013

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões o Deputado Bosco, membro da

supracitada Comissão.  Está presente, também, o Deputado Dilzon Melo. Havendo

número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Bosco,  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  apoiar  o  projeto  de

transformação do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais - Cefet-

MG em universidade tecnológica e a discutir  e votar  proposições da Comissão. A
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Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Ana

Lúcia Prado, Coordenadora de Educação Social da Secretária Municipal de Educação

de Varginha, representando a Sra. Rosana Aparecida Carvalho, titular dessa pasta; e

Luize Batista Campos, aluna do Cefet de Varginha; e os Srs. Antônio Silva, Prefeito

Municipal de Varginha; Leonardo Vinhas Ciacci, Presidente da Câmara Municipal de

Varginha; Márcio Silva Basílio, Diretor-Geral do Cefet-MG; Fernando Teixeira Filho,

Diretor do Campus Varginha do Cefet-MG; e André Silva Marostica, aluno do Cefet de

Varginha, que são convidados a tomar assento à mesa. O Presidente, como autor do

requerimento que deu origem ao debate, tece suas considerações iniciais. Logo após,

passa  a  palavra  aos  convidados,  para  que  façam  suas  exposições.  Abertos  os

debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  das  notas  taquigráficas.

Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  de  todos,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de junho de 2013.

Duarte Bechir, Presidente -  Maria Tereza Lara -  Elismar Prado.

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 12/6/2013

Às 10h40min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Luzia Ferreira e os

Deputados Elismar Prado, Luiz Henrique e Tiago Ulisses, membros da supracitada

Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Elismar  Prado,

declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado

Tiago  Ulisses,  dispensa  a  leitura  da  ata  da  reunião  anterior,  a  qual  é  dada  por

aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa

que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar

proposições  da comissão e  comunica  o  recebimento  de  correspondência  da  Sra.

Cristina Amorim, Gestora de Projetos Culturais do Crea-MG, encaminhando o projeto

“Um Olhar para o Barroco Mineiro” e solicitando apoio 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 4.065/2013, que recebeu parecer por

sua aprovação. Submetido a votação, é aprovado o Requerimento nº  4.914/2013.
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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 Luzia Ferreira em que solicita seja realizada audiência

pública da Comissão com a finalidade de debater as dificuldades enfrentadas pelos

profissionais circenses para o exercício da sua profissão. 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, 19 de junho de 2013.

Elismar Prado, Presidente.

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E

TECNOLOGIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA,

EM 12/6/2013

Às 16h15min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara

e  os  Deputados  Duarte  Bechir,  Bosco  e  Elismar  Prado,  membros  da  supracitada

Comissão. Estão presentes, também, a Deputada Liza Prado e os Deputados Rogério

Correia, Romel Anízio, Adelmo Carneiro Leão, Dilzon Melo, Sebastião Costa, Antônio

Carlos Arantes, Dalmo Ribeiro Silva, Sargento Rodrigues, Luiz Henrique, Zé Maia,

Fabiano  Tolentino  e  Ulysses  Gomes.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,

Deputado Duarte Bechir,  declara  aberta a reunião e dispensa a  leitura da ata  da

reunião  anterior,  a  qual  é  dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a debater a

absorção das fundações educacionais de ensino superior associadas à Universidade

do Estado de Minas Gerais - UEMG - e a discutir e votar proposições da Comissão. A

Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Lázara

Maria Alves Moraes de Souza,  Presidente da Fundação Educacional  de Ituiutaba;

Silvana  Regina  Paslauski,  Presidente  da  Fundação  Educacional  do  Vale  do

Jequitinhonha  em  Diamantina;  e  Joana  Beatriz  Barros  Pereira,  Interventora  da

Fundação Cultural Campanha da Princesa; e os Srs. Narcio Rodrigues da Silveira,

Secretário  de  Estado  de  Ciência,  Tecnologia  e  Ensino  Superior;  Cássio  Soares,

Secretário de Desenvolvimento Social; Dijon Moraes Junior, Reitor da Uemg; Fábio
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Pimenta Esper Kallas, Presidente da Fundação de Ensino Superior de Passos; Braz

Antônio  Pereira  Cosenza,  Presidente  da  Fundação  Fafile  de  Carangola;  Gilson

Soares, Presidente da Fundação Educacional de Divinópolis; Nelson Luiz Ribeiro da

Silva, Presidente do Sindicato dos Professores da Uemg; Gilson Reis, Presidente do

Sindicato  dos  Professores  do  Estado de Minas  Gerais;  Paulo  Sérgio  de  Oliveira,

Diretor de Comunicação da União Estadual dos Estudantes, que são convidados a

tomar  assento à  mesa.  A Presidência  passa a  palavra aos convidados,  para que

façam suas exposições. Logo após, o Presidente, na condição de um dos autores do

requerimento que deu origem a esta audiência, tece suas considerações iniciais. A

seguir, concede a palavra à Deputada Maria Tereza Lara e aos Deputados Bosco,

Elismar Prado e Luiz Henrique, também autores do requerimento que deu origem ao

debate, para suas considerações e, após, passa a palavra aos demais deputados

presentes.  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.  A  Presidência  recebe,  para  posterior  apreciação,

requerimentos da  Deputada Liza  Prado (3)  em que solicita  seja  encaminhado ao

Governador do Estado pedido de providências para que seja observada a situação

dos professores das fundações educacionais no processo de incorporação à Uemg;

seja encaminhado ao Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior

pedido de providências com objetivo idêntico ao do requerimento anterior; e sejam

encaminhadas ao Sindicato dos Professores do Estado de Minas Gerais - Sinpro-MG

- as notas taquigráficas desta reunião; e do Deputado Antônio Carlos Arantes em que

solicita seja realizada audiência pública no Município de Campanha para debater a

absorção  da  Fundação  Cultural  Campanha  da  Princesa  pela  Uemg.  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, 18 de junho de 2013.

Duarte Bechir, Presidente - Deiró Marra - Luiz Henrique.
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ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR

NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 13/6/2013

Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara

e os Deputados André Quintão e Carlos Mosconi (substituindo este ao Deputado Fred

Costa, por indicação da Liderança do Bloco Transparência e Resultado), membros da

supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado André

Quintão, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento da

Deputada Maria Tereza Lara, 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  André  Quintão,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  Secretário  de  Estado  de  Trabalho  e  Emprego  pedido  de

providências  para  que seja  elaborado  e  encaminhado à  Assembleia  Legislativa  o

levantamento dos imóveis do Estado passíveis de destinação para implementação de

pontos fixos de comercialização da Economia Solidária, prioritariamente nas cidades-

polo  das  regiões  administrativas  do  Estado.  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 junho de 2013.

André Quintão, Presidente - Duarte Bechir - João Leite.

ATA DA 11ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA

PÚBLICA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

14/6/2013

Às 10h15min, comparecem na Câmara Municipal de Paracatu os Deputados João

Leite e Cabo Júlio,  membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o

Deputado Almir Paraca. 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
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cooperação entre os órgãos de segurança dos Estados de Minas Gerais e Goiás e do

Distrito Federal 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. Padre João, Deputado Federal; Olavo Remígio Condé, Prefeito Municipal de

Paracatu;  José  Altino,  Vice-Prefeito  Municipal  de  Paracatu;  Glewton  de  Sá

Guimarães, Presidente da Câmara Municipal de Paracatu; Cristian Arley Silva Lages,

Delegado  de  Polícia  Federal,  representando  o  Sr.  Sérgio  Barboza  Menezes,

Superintendente Regional  da Polícia Federal;  Áderson de Souza Prado,  Chefe do

Núcleo  de  Policiamento  e  Fiscalização  da  16ª  Delegacia  de  Polícia  Rodoviária

Federal, representando o Sr. Walder Nascimento Vieira, Superintendente Regional da

Polícia Rodoviária Federal; o Cel. PM Hércules dos Reis Silva, Comandante da 16ª

Região  da  Polícia  Militar,  representando  o  Cel.  PM  Márcio  Martins  Sant'Ana,

Comandante-Geral da PMMG; o Ten. Cel. BM Itamar Caetano Filho, Comandante do

5º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar, representando o Cel. BM Sílvio Antonio de

Oliveira Melo, Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais; os

Srs. Marcos Tadeu de Brito Brandão, Chefe do 16ª Departamento de Polícia Civil de

Unaí, representando o Sr. Cylton Brandão da Matta, Chefe da Polícia Civil do Estado

de Minas Gerais; Rodrigo Mendes de Araújo, Delegado Regional do Estado de Goiás,

representando  o  Sr.  João  Carlos  Gorski,  Delegado-Geral  da  Polícia  Civil  desse

Estado; Raad Massouh, Deputado da Câmara Legislativa do Distrito Federal; o Cel.

QPOM Wolney Rodrigues da Silva, Chefe da Coordenação dos Gabinetes de Gestão

Integrada da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, representando o

Sr. Sandro Torres Avelar, Secretário de Segurança Pública do Distrito Federal; e o Sr.

Jorge  Luís  Xavier,  Diretor-Geral  da  Polícia  Civil  do  Distrito  Federal,  que  são

convidados a tomar assento à mesa. O Presidente tece suas considerações iniciais e

concede a palavra  aos Deputados para suas considerações.  Logo após,  passa a

palavra  aos  convidados,  para  que  façam  suas  exposições.  Abertos  os  debates,

segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. A Presidência

retoma  os  trabalhos  ordinários  da  reunião.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a

Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da

Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
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trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de junho de 2013.

João Leite, Presidente - Leonardo Moreira - Sargento Rodrigues.

ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA 3ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 19/6/2013

Às  9h5min,  comparecem na Sala  das Comissões  os  Deputados Durval  Ângelo,

Rômulo Viegas e Rogério Correia, membros da supracitada Comissão. Está presente

também o Deputado 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  apreciar  a  matéria  constante  na  pauta  e  discutir  e  votar

proposições da Comissão e comunica o recebimento de ofício da Sra. Maria Coeli

Simões Pires, Secretária de Casa Civil, prestando esclarecimentos sobre habitação; e

da  seguinte  correspondência,  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  nas  datas

mencionadas entre parênteses: ofícios da Sra. Maria Coeli Simões Pires, Secretária

de Casa Civil;  dos Srs.  Luiz Audebert  Delage Filho,  Corregedor-Geral  de  Justiça;

Cylton Brandão da Matta, Chefe da Polícia Civil; Elcio Loureiro Cornelsen, Presidente

da Comissão de Ética da UFMG; Bonifácio de Andrada, Deputado Federal; Cel. PM

Hebert  Fernandes  Souto  Silva,  Corregedor  da  PMMG;  Renato  Patrício  Teixeira,

Corregedor-Geral  da  Polícia  Civil  (14/6/2013);  Renan  Calheiros,  Senador  da

República;  Roberto  Ricardo  Vizentin,  Presidente  do  Instituto  Chico  Mendes  de

Conservação da Biodiversidade;  Luiz Henrique de Vasconcelos  Quaglietta Correa,

Defensor Público Federal-Chefe; Francisco Romário Wojcicki, Secretário  Executivo

Adjunto do Ministério de Minas e Energia; e Edson Lima Campos, da Gerência de

Relacionamento com Clientes Especiais do Poder Público da Distribuição da Cemig

(15/6/2013).  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,  é aprovado o parecer pela aprovação,  no 2º

turno, do Projeto de Lei nº 3.296/2012 na forma do Substitutivo nº 1 ao vencido no 1º

turno (relator: Deputado Rômulo Viegas). Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  da  Comissão.
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Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  requerimentos  dos

Deputados Durval Ângelo (4) em que solicita seja realizada audiência pública para

debater  fatos  novos  que  caracterizariam  como  atentado  político  o  acidente  que

provocou a morte de ex-Presidente Juscelino Kubitschek e de seu motorista Geraldo

Ribeiro;  sejam  encaminhados  à  Secretaria  de  Defesa  Social,  à  Chefia  e  à

Corregedoria da Polícia Civil os documentos apresentados na 14ª Reunião Ordinária

da Comissão pelo Sindicato  dos Peritos  Criminais  de Minas Gerais;  o trecho das

notas taquigráficas dessa reunião em que constam as falas dos Srs. Wilton Ribeiro de

Sales,  Presidente  desse  Sindicato,  e  Walney  José  de  Almeida,  Presidente  da

Associação  de  Criminalística  de  Minas  Gerais;  e  pedido  de  providências  para  a

averiguação  da  denúncia  de  que  o  Sr.  Cláudio  Vilela  Rodrigues,  Perito  Criminal,

estaria sendo alvo de tentativas de intimidação em razão de declarações em favor da

autonomia pericial; seja realizada visita às Vilas Itaú, PTO e outras, no entorno do

Córrego Ferrugem, em Contagem, para averiguar denúncias de iminente violação dos

direitos  fundamentais  dos  moradores;  e  seja  realizada  audiência  pública  em

Contagem para discutir denúncias de iminente violação dos direitos fundamentais dos

moradores no entorno do Córrego Ferrugem, especialmente do direito à moradia, em

razão do processo de desapropriação em curso para a implantação do Programa de

Requalificação Urbana e Ambiental e de Controle de Cheias do Córrego Ferrugem;

Durval Ângelo e Rogério Correia em que solicitam seja realizada visita ao Presidente

da Copasa-MG para discutir os problemas verificados na rede de água e esgoto em

Vespasiano,  bem  como  casos  similares  em  outros  Municípios  da  Região

Metropolitana de Belo Horizonte; Cabo Júlio em que solicita seja realizada audiência

pública para discutir a invasão de domicílio e constrangimento ilegal que teriam sido

praticados contra o Subten. PM Cleber Batista Ribeiro por policiais civis lotados na 1ª

Delegacia de Venda Nova, em 7/6/2013; e Fred Costa em que solicita seja realizada

audiência pública para discutir o crescente número de assassinatos de moradores de

rua em Belo Horizonte. 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 junho de 2013.
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Durval Ângelo, Presidente - Rogério Correia -  Duarte Bechir.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 20/6/2013, a seguinte comunicação:

Do Deputado Sávio Souza Cruz em que notifica o falecimento do Sr. Rodrigo César

Rodrigues Silva, ocorrido em 19/6/2013, nesta Capital. (- Ciente. Oficie-se.)

MANIFESTAÇÕES

A Assembleia  Legislativa  aprovou,  nos  termos  do  art.  103,  III,  "b"  a  "d",  do

Regimento Interno, as seguintes manifestações:

de pesar pelo falecimento do Sr. Jair Vieira Campos, ex-Prefeito Municipal de Dom

Cavati,  ocorrido em 13/5/2013,  nesse Município  (Requerimento  nº  4.712/2013,  do

Deputado Sebastião Costa);

de congratulações com o Sr. Leandro Roberto de Paula Reis, Procurador-Geral do

Município de Pouso Alegre, pela gestão eficiente realizada no setor de dívida ativa

(Requerimento nº 4.730/2013, do Deputado Inácio Franco);

de congratulações com a comunidade de Perdões pelo aniversário desse Município

(Requerimento nº 4.731/2013, do Deputado Fábio Cherem);

de congratulações com a comunidade de Pirapora pelo aniversário desse Município

(Requerimento nº 4.732/2013, do Deputado Fábio Cherem);

de aplauso ao Município de Elói Mendes pelo recebimento do Prêmio Mineiro de

Boas Práticas na Gestão Municipal, concedido pela Associação Mineira de Municípios

(Requerimento nº 4.733/2013, do Deputado Fábio Cherem);

de congratulações com o Instituto Noisinho da Silva pela conquista do Prêmio Bom

Exemplo de- 2013, na categoria Inovação (Requerimento nº 4.782/2013, do Deputado

Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com o Sr. Aécio Neves, Senador da República, por sua eleição

para a Presidência Nacional do PSDB (Requerimento nº 4.799/2013, do Deputado

Duarte Bechir);

de  aplauso aos  policiais  militares  lotados  no  1º  Batalhão  de Polícia  Militar  que

atuaram na operação que culminou na prisão de Flávio Alves Pereira e Sirley Martins
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Alvarenga, que assaltaram, em 15/5/2013, a joalheria Richter, no Shopping Cidade

(Requerimento nº 4.829/2013, do Deputado Sargento Rodrigues);

de congratulações com a Polícia Civil pelos 205 anos de sua criação (Requerimento

nº 4.830/2013, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

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 (Requerimento nº 4.831/2013, do Deputado

Ivair Nogueira);

de congratulações com os policiais militares do 40º Batalhão de Polícia Militar que

atuaram na operação que apreendeu 100kg de maconha no Município de Ribeirão

das Neves, em 29/5/2013 (Requerimento nº 4.890/2013, do Deputado Cabo Júlio);

de congratulações com a comunidade de Tupaciguara pelo 101º aniversário desse

Município (Requerimento nº 4.891/2013, do Deputado Bosco);

de aplauso aos policiais militares lotados no 23º Batalhão de Polícia Militar  que

participaram de operação que culminou na prisão de três homens por crime de tráfico

de drogas no Município de Divinópolis, em 17/5/2013 (Requerimento nº 4.892/2013,

do Deputado Sargento Rodrigues);

de aplauso aos policiais militares lotados na 3ª Cia. de Missões Especiais da Polícia

Militar no Município de Juiz de Fora pelo desenvolvimento de operação de combate

ao  tráfico  de  drogas  que  vem  obtendo  grande  êxito  nesse  Município  e  região

(Requerimento nº 4.893/2013, do Deputado Sargento Rodrigues);

de congratulações com os policiais militares do 16º Batalhão de Polícia Militar que

atuaram em operação no Bairro  Concórdia,  em  Belo  Horizonte,  que culminou  na

apreensão  de  arma  de  fogo,  drogas  e  balanças  de  precisão  (Requerimento  nº

4.895/2013, do Deputado Cabo Júlio);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Andrelândia  pelo  aniversário  desse

Município (Requerimento nº 4.896/2013, do Deputado Ivair Nogueira);

de congratulações com a comunidade de Monte Santo de Minas pelo aniversário

desse Município (Requerimento nº 4.897/2013, do Deputado Ivair Nogueira);

de congratulações com a comunidade de Jequeri pelo aniversário desse Município

(Requerimento nº 4.898/2013, do Deputado Ivair Nogueira);
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de congratulações com a comunidade de Mariana pelo aniversário desse Município

(Requerimento nº 4.899/2013, do Deputado Ivair Nogueira);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Ouro  Preto  pelo  aniversário  desse

Município (Requerimento nº 4.900/2013, do Deputado Ivair Nogueira);

de  congratulações  com  os  policiais  militares  do  1º  Grupo  de  Policiamento

Rodoviário Estadual do 8º Pelotão de Meio Ambiente e Trânsito da 12ª Companhia

Independente  de  Meio  Ambiente  e  Trânsito,  no  Município  de  Ponte  Nova,  pela

apreensão  de  350.000  cigarros  contrabandeados  do  Paraguai  (Requerimento  nº

4.903/2013, do Deputado Cabo Júlio);

de congratulações com a comunidade de Urucânia pelo aniversário desse Município

(Requerimento nº 4.904/2013, do Deputado Ivair Nogueira);

de congratulações com a comunidade de Guidoval pelo aniversário desse Município

(Requerimento nº 4.905/2013, do Deputado Ivair Nogueira);

de congratulações com a comunidade de Santo Antônio do Amparo pelos 74 anos

de emancipação desse Município (Requerimento nº 4.910/2013, do Deputado Duarte

Bechir);

de congratulações com a comunidade de Cristais pelos 65 anos de emancipação

desse Município (Requerimento nº 4.911/2013, do Deputado Duarte Bechir);

de  congratulações com o Museu Histórico Abílio  Barreto pelos  70  anos de sua

fundação (Requerimento nº 4.914/2013, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de  aplauso  aos  membros  do  Conselho  Nacional  de  Justiça,  em  especial  ao

Presidente,  Ministro  Joaquim  Barbosa,  pela  iniciativa  da  criação  de  um  grupo  de

trabalho para avaliar  a real necessidade da Justiça Militar e em que externa seus

protestos pela extinção da referida Justiça Militar (Requerimento nº 4.973/2013, da

Comissão de Segurança Pública);

de  aplauso  aos  policiais  militares  lotados  no  33°  BPM  e  na  7ª  CIA PM  pela

participação em operação que culminou na prisão de quatro homens que furtaram

carga com cerca de 1.200kg de carne na BR-262,  em Juatuba (Requerimento nº

4.974/2013, da Comissão de Segurança Pública);

de  aplauso  aos  policiais  militares  lotados  no  22º  BPM  pela  participação  em

operação que culminou na prisão de três homens pela prática do crime de tráfico de
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drogas  no  Aglomerado  da  Serra,  na  região  Centro-Sul  de  Belo  Horizonte

(Requerimento nº 4.975/2013, da Comissão de Segurança Pública);

de  aplauso  aos  policiais  militares  lotados  no  21º  BPM  pela  participação  em

operação que culminou na prisão de um senhor de 84 anos por posse e porte ilegal

de  armas  em  Ubá  (Requerimento  nº  4.976/2013,  da  Comissão  de  Segurança

Pública).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 25 DE JUNHO DE 2013

ATA

ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS

MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 10/6/2013

Às 18h45min, comparece na Escola Estadual Laura das Chagas Freitas o Deputado

Paulo  Lamac,  membro  da  supracitada  Comissão.  Havendo  número  regimental,  o

Presidente, Deputado Paulo Lamac, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da

ata da reunião anterior, considera-a aprovada e a subscreve. A Presidência informa

que  a  reunião  se  destina  a  debater  os  desafios  da  mobilidade  urbana  nos

aglomerados e favelas e a deliberar sobre proposições da Comissão. A Presidência

interrompe  os  trabalhos  ordinários  da  reunião  para  ouvir  a  Sra.  Maria  Cristina

Fonseca Magalhães, Diretora de Planejamento da Urbel, representando o Cel. PM

Genedempsey Bicalho Cruz,  Diretor-Presidente dessa instituição;  e os  Srs.  Daniel

Marx Couto, Diretor de Transporte Público da Bhtrans, representando Marcio Araujo

de Lacerda,  Prefeito  Municipal  de  Belo  Horizonte  e  Ramon Victor  Cesar,  Diretor-

Presidente  da  Bhtrans;  o  Ten.  Cel.  Roberto  Lemos,  Comandante  do  Batalhão de

Trânsito, representando o Cel. PM Márcio Martins Sant'Ana, Comandante-Geral da

Polícia Militar de Minas Gerais; Sérgio Cordeiro, Técnico em Transporte do Sindicato

das Empresas de Transporte de Passageiros de Belo Horizonte, representando o Sr.

Iraci de Assis Cunha, Presidente desse Sindicato; Eduardo Enham Lima, Assessor

Técnico  do  Sindicato  das Empresas  de Transporte  de  Passageiros  Metropolitano,

representando  o  Sr.  Rubens  Lessa  de  Carvalho,  Presidente  desse  Sindicato;  e

Antônio  Aleano,  Presidente  da  União  dos  Trabalhadores  da  Periferia  de  Belo

Horizonte,  que  são  convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  O  Presidente,  autor  do

requerimento que deu origem ao debate, tece suas considerações iniciais. Logo após,

passa  a  palavra  aos  convidados,  para  que  façam  suas  exposições.  Abertos  os

debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  das  notas  taquigráficas.

Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos

convidados, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
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determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de junho de 2013.

Paulo Lamac, Presidente - Pompílio Canavez - Luzia Ferreira.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.054/2013

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo  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 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 4.054/2013 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária Renascente dos Moradores e Pequenos Produtores Rurais da Fazenda

Santa Quitéria, com sede no Município de Itamarandiba, pessoa jurídica de direito

privado, sem fins lucrativos, que tem como escopo a defesa dos direitos e interesses

de seus associados.

Com  esse  propósito,  a  instituição  busca  o  fortalecimento  das  organizações

econômicas e sociais dos produtores rurais; incentiva a racionalização das atividades

produtivas  e  comerciais;  luta  pelo  atendimento  das  demandas  nas  áreas  de

educação,  saúde,  habitação,  transporte  e  lazer;  contribui  para  a  proteção  e

preservação  ambiental;  promove  a  integração  de  seus  assistidos  no  mercado  de

trabalho; apoia a habilitação e reabilitação de pessoas com deficiência; orienta sobre

técnicas agrícolas  na confecção de mudas, plantio,  armazenamento e preparo da

terra.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  desenvolvido  pela  referida  Associação  em
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defesa dos produtores rurais de Itamarandiba, consideramos meritória a iniciativa de

lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.054/2013, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 24 de junho de 2013.

Inácio Franco, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.099/2013

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

De autoria do Deputado Anselmo José Domingos, o projeto de lei em epígrafe tem

por  objetivo declarar  de utilidade pública a Associação Comunitária  e do Produtor

Rural do Convento, com sede no Município de Carandaí.

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 4.099/2013 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária e do Produtor Rural do Convento, com sede no Município de Carandaí,

pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como escopo a defesa

dos direitos e interesses de seus associados.

Com esse propósito, a instituição fomenta a racionalização da economia; promove

melhorias na saúde e na educação; realiza atividades culturais, desportivas e sociais;

assiste as famílias dos produtores rurais; desenvolve canais de comercialização de

seus produtos e serviços; defende o meio ambiente como fonte de vida.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela Associação Comunitária e do

Produtor  Rural  do  Convento  em  prol  da  melhoria  das  condições  de  vida  dos

moradores daquela comunidade, 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 nº 4.099/2013, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 24 de junho de 2013.

Inácio Franco, relator.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 26 DE JUNHO DE 2013

ATA

ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 18/6/2013

Às 10h8min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Sebastião Costa,

Dalmo Ribeiro Silva, Luiz Henrique, Romel Anízio e Adalclever Lopes (substituindo o

Deputado  Leonídio  Bouças,  por  indicação  da  Liderança  do  MSC),  membros  da

supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Duarte Bechir. 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,

comunica  o  recebimento  de  correspondência  do  Sr.  Alessandro  Pereira  da  Silva,

enviada  por  meio  do  “Fale  com a  Assembleia”,  na  qual  solicita  seja  apreciado o

Projeto  de  Lei  nº3.950/2013,  que dispõe sobre  a  prorrogação  dos  mandatos  dos

conselheiros tutelares no Estado. Ato contínuo, o Presidente acusa o recebimento das

seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos

de  Lei  nºs  4.165,  4.166,  4.182  e  4.192/2013  e  Projeto  de  Lei  Complementar  nº

45/2013  (Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva);  Projetos  de  Lei  nºs  4.172,  4.185  e

4.193/2013  (Deputado  Luiz  Henrique);  4.167,  4.170,  4.179,  4.190,  4.196  e

4.201/2013, e em virtude de redistribuição o Projeto de Lei nº 2.905/2012 (Deputado

Gustavo Perrella); 4.171, 4.181, 4.186, 4.188, 4.189, 4.191 e 4.199/2013 (Deputado

André Quintão); 4.177, 4.183, 4.194 e 4.195/2013 (Deputado Duílio de Castro); 4.048,

4.178, 4.180 e 4.187/2013 (Deputado Sebastião Costa). Nesse momento, retira-se da

reunião o Deputado Adalclever Lopes. 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 que concluem pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade, no 1º turno, do Projeto de Resolução nº 4.163/2013; dos Projetos de Lei
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nºs 3.922 e 3.950/2013, o último na forma do Substitutivo nº 1 (relator:  Deputado

Dalmo Ribeiro Silva); 693/2011, este na forma do Substitutivo nº 1, 3.990/2013, este

com a Emenda nº 1 (relator: Deputado Luiz Henrique); 2.623/2011, este na forma do

Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Sebastião Costa, em virtude de redistribuição).

Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres que

concluem pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade, no 1º turno, dos

Projetos de Lei nºs 691 e 2.369/2011 (relator: Deputado Sebastião Costa, todos em

virtude de redistribuição); 1.170/2011 (relator: Deputado Luiz Henrique). É convertido

em diligência à Secretaria de Estado de Saúde o Projeto de Lei nº 707/2011 (relator:

Deputado  Luiz  Henrique).  Os  Projetos  de  Lei  nºs  1.003,  2.217/2011,  3.041/2012,

3.787  e  3.756/2013  são  retirados  da  pauta,  atendendo-se  a  requerimento  do

Deputado Luiz  Henrique,  aprovado pela  Comissão.  Neste  momento,  registra-se  a

presença do Deputado Leonardo Moreira (substituindo o Deputado Sebastião Costa,

por indicação da Liderança do BTR). Ato contínuo, a Presidência transfere a direção

dos trabalhos ao Deputado Dalmo Ribeiro Silva, retirando-se, em seguida, da reunião.

São  convertidos  em  diligência  à  Secretaria  de  Estado  de  Meio  Ambiente  e

Desenvolvimento Sustentável o Projeto de Lei nº 4.051/2013; ao Diretor-Geral do IEF

e  ao  Prefeito  Municipal  de  Carmópolis  o  Projeto  de  Lei  nº  4.126/2013  (relator:

Deputado Luiz Henrique, todos em virtude de redistribuição); à Secretaria de Estado

de Planejamento e Gestão e ao Prefeito Municipal de Lajinha o Projeto de Lei  nº

4.113/2013  (relator:  Deputado  Romel  Anízio,  em  virtude  de  redistribuição).  Após

discussão  e  votação,  são  aprovados,  cada  um  por  sua  vez,  os  pareceres  que

concluem pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, no 1º turno, dos Projetos

de Lei nºs 4.107/2013 (relator: Deputado Romel Anízio, em virtude de redistribuição);

e 4.108/2013 (relator: Deputado Leonardo Moreira, em virtude de redistribuição). O

Projeto de Lei nº 4.171/2013 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. 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 3.669, 3.670/2012, 4.110 e
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4.114/2013 (relator:  Deputado Dalmo Ribeiro Silva);  3.854/2013 (relator:  Deputado

Luiz Henrique, em virtude de redistribuição); 4.121 e 4.130/2013 (relator: Deputado

Leonardo Moreira,  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

requerimentos em que solicitam sejam baixados em diligência ao autor os Projetos de

Lei nºs 4.111, 4.112, 4.115, 4.117, 4.118, 4.122 e 4.125/2013. 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, 25 de junho de 2013.

Sebastião  Costa,  Presidente  -   Dalmo Ribeiro Silva  -   André  Quintão  -   Duarte

Bechir -  Gustavo Perrella.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.194/2012

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório

De autoria do Deputado Celinho do Sinttrocel, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Comunitária Evangélica Obra de

Amor - Aceoa -, com sede no Município de Coronel Fabriciano.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade 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 3.194/2012 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária Evangélica Obra de Amor - Aceoa -, com sede no Município de Coronel

Fabriciano,  pessoa  jurídica  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  que  tem  como

escopo a prestação de serviços sociais de forma gratuita e permanente.
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Com esse propósito, a instituição promove assistência social, jurídica e educacional

de  forma  integrada;  busca  a  proteção  da  vida,  priorizando  as  crianças  e  os

adolescentes;  contribui  para  o  estabelecimento  de  políticas  públicas  e  programas

intersetoriais;  realiza  ações  nas  áreas  de  educação,  cultura,  esporte  e  saúde;

combate a fome e a pobreza; orienta sobre a preservação do patrimônio histórico,

cultural  e  artístico  e  do  meio  ambiente;  estabelece  intercâmbios  para  estudo,

pesquisa e desenvolvimento de tecnologias alternativas.

Cabe ressaltar que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça, tem como objetivo alterar a denominação da entidade, que,  em alteração

estatutária de 17/7/2012, passou a denominar-se Associação Comunitária Obras e

Amor - Acoa.

Tendo  em  vista  o  importante  trabalho  social  desenvolvido  pela  Acoa  junto  à

comunidade em que atua, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título

de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.194/2012, em turno

único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 25 de junho de 2013.

Paulo Guedes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.013/2013

Comissão de Prevenção e Combate ao uso de Crack e outras Drogas

Relatório

De autoria  do  Deputado Gilberto  Abramo,  o projeto  de  lei  em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Resgatar, com sede no Município

de Bonfim.

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 4.013/2013 pretende declarar de utilidade pública a Associação
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Resgatar, com sede no Município de Bonfim, pessoa jurídica de direito privado, sem

fins lucrativos, que tem como escopo a prevenção ao uso de substâncias químicas e

o tratamento de dependentes.

Com esse propósito, a instituição realiza trabalho terapêutico com jovens e adultos

interessados  em  se  livrar  da  dependência  química;  acolhe  pessoas  socialmente

excluídas  e  em  situação  de  hipossuficiência,  despertando-as  para  o  exercício  da

cidadania;  utiliza o esporte, o lazer,  a agricultura e as artes como instrumento de

reeducação; incentiva o voluntariado; apoia casas de recuperação para dependentes

químicos, com assistência psicológica e internato.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  humanitário  desenvolvido  pela  Associação

Resgatar com pessoas em situação de risco do Município de Bonfim, consideramos

meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.013/2013, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 25 de junho de 2013.

Vanderlei Miranda, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.036/2013

Comissão de Prevenção e Combate ao uso de Crack e Outras Drogas

Relatório

De autoria do Deputado Adelmo Carneiro Leão, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo  declarar  de utilidade pública  o Centro  de  Recuperação de Alcoólatras  de

Campo Florido - Cerea -, com sede no Município de Campo Florido.

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 4.036/2013 pretende declarar de utilidade pública o Centro de

Recuperação de Alcoólatras de Campo Florido - Cerea -, com sede no Município de

Campo Florido. Trata-se de pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que
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tem como escopo a recuperação de dependentes de álcool.

A  instituição  oferece  psicoterapia  de  grupo  a  seus  assistidos  e  mantém

departamento  de  assistência  para  recuperados  e  recuperandos,  auxiliando  sua

readaptação a familiares e sociedade.

Tendo em vista o relevante trabalho humanitário desenvolvido pelo Cerea junto a

pessoas em situação de vulnerabilidade, consideramos meritória a iniciativa de lhe

outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.036/2013 em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 25 de junho de 2013.

Marques Abreu, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.072/2013

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria do Deputado Duarte Bechir, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação dos Amigos do Hospital Carlos Chagas,

com sede no Município de Candeias.

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 4.072/2013 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Amigos do Hospital Carlos Chagas, com sede no Município de Candeias, pessoa

jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como escopo colaborar com o

Hospital  Carlos  Chagas na preservação do bem-estar  físico e emocional  de  seus

pacientes.

Com esse propósito, a instituição busca conhecer os problemas do hospital e as

alternativas para sua solução; promove palestras sobre higiene e saúde; incentiva o

aleitamento materno e o combate a doenças transmissíveis; fomenta a aquisição de
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equipamentos, materiais e insumos para o conforto físico do paciente internado; zela

pela humanização do atendimento; luta pelo pleno funcionamento das atividades do

hospital.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela Associação dos Amigos do

Hospital Carlos Chagas em defesa da qualidade do atendimento a seus pacientes,

consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.072/2013, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 25 de junho de 2013.

Pompílio Canavez, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.082/2013

Comissão de Prevenção e Combate ao uso de Crack e outras Drogas

Relatório

De autoria do Deputado Antonio Lerin, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Centro de Reabilitação do Dependente Químico Novo

Horizonte, 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 4.082/2013 pretende declarar de utilidade pública o Centro de

Reabilitação do Dependente  Químico Novo Horizonte,  com sede no Município de

Uberaba, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como escopo

a prevenção do uso de substâncias psicoativas.

Com  esse  propósito,  a  instituição  realiza  o  tratamento  de  dependentes  de

substâncias  psicoativas  e  sua  reinserção  na  família  e  na  sociedade;  apoia  os

familiares de seus assistidos; presta assistência nas áreas social, educacional e de

saúde; promove atividades voltadas à conscientização e valorização da vida humana.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  humanitário  desenvolvido  no  Município  de
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Uberaba  pelo  Centro  de  Reabilitação  do  Dependente  Químico  Novo  Horizonte,

consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.082/2013, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 25 de junho de 2013.

Vanderlei Miranda, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.123/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Adalclever Lopes, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação de Apoio aos Portadores de Necessidades Especiais -

AAPNE -, com sede no Município de Juiz de Fora.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  30/5/2013 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 4.123/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação de Apoio aos Portadores de Necessidades Especiais - AAPNE -,  com

sede no Município de Juiz de Fora.

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.  9º,  que  as
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atividades  de seus dirigentes  e Conselheiros  não serão remuneradas,  sendo-lhes

vedado o recebimento de vantagens ou benefícios, de qualquer forma e a qualquer

título; e, no art. 29, 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.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.123/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 25 de junho de 2013.

Sebastião Costa, Presidente - Gustavo Perrella, relator - Duilio de Castro - Dalmo

Ribeiro Silva - André Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.139/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Fabiano  Tolentino,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  visa

declarar de utilidade pública a Associação Moto Clube Sobreviventes, com sede no

Município de Bom Sucesso.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  6/6/2013  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 4.139/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Moto Clube Sobreviventes, 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
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exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina,  no art.  27,  que,  na

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

jurídica qualificada como organização da sociedade civil de interesse público -  Oscip

-  ,  nos termos da Lei Federal  nº  9.790,  de 23 de março de 1999,  que tenha,  de

preferência, o mesmo objetivo social da entidade dissolvida;  e, no art.  29, que as

atividades de seus Diretores e Conselheiros não serão remuneradas.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.139/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 25 de junho de 2013.

Sebastião Costa, Presidente - Gustavo Perrella, relator - Duilio de Castro - Dalmo

Ribeiro Silva - André Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.721/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira,  o projeto de lei  em análise proíbe a

cobrança de taxa para expedição e registro de diploma pelas escolas privadas de

educação básica, vinculadas ao sistema estadual de educação, e pelas instituições

públicas estaduais de ensino superior.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  7/2/2013,  foi  o  projeto  distribuído  às

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

Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber parecer, conforme determina o

art.188 do Regimento Interno.

Cabe  a  esta  Comissão  analisar  a  matéria  sob  os  aspectos  de  juridicidade,

constitucionalidade  e  legalidade,  nos  termos  do  art.  102,  III,  “a”,  do  mencionado

Regimento.

Fundamentação

A proposição de lei em exame visa proibir que as escolas privadas de educação

básica  vinculadas  ao  sistema estadual  de  educação,  assim  como as  instituições

públicas estaduais de ensino superior, cobrem pela emissão de diploma de conclusão
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de curso.

Segundo o autor da proposição, o pagamento de taxa para expedição de diploma é

competência da instituição de ensino que atesta a conclusão do curso, não devendo

qualquer valor ser repassado para o formando que já pagou as mensalidades devidas

ao longo do curso ou estudou em instituição de ensino público gratuito.

Quanto aos aspectos jurídicos a serem analisados por esta Comissão, informamos

que o Estado é competente para tratar da matéria, nos termos do art. 24, inciso IX, da

Constituição da República. A Constituição Federal confere à União, aos Estados e ao

Distrito  Federal  a  competência  para  legislar  concorrentemente  sobre  educação  e

ensino e sobre responsabilidade por dano ao consumidor.

A  norma  geral  sobre  educação,  Lei  Federal  nº  9.394,  de  20/12/1996,  que

estabelece  as  diretrizes  e  bases  da  educação  nacional,  prevê  no  seu  art.  48  o

seguinte:

“Art.  48 -   Os diplomas de cursos superiores  reconhecidos, quando registrados,

terão validade nacional como prova da formação recebida por seu titular.

§  1º  -   Os  diplomas  expedidos  pelas  universidades  serão  por  elas  próprias

registrados, e aqueles conferidos por instituições não-universitárias serão registrados

em universidades indicadas pelo Conselho Nacional de Educação.”

Embora no texto da lei federal não esteja explicitada a gratuidade da expedição do

diploma universitário,  pode-se  inferir  que ela  é  decorrência  do  caráter  público  da

função  desempenhada  pelos  dirigentes  de  instituições  de  ensino  mantidas  ou

reconhecidas pelo poder público.

Nessa linha, o art.  5º da Constituição da República assim dispõe em seu inciso

XXXIV:

“Art.  5º  -   Todos  são iguais  perante  a  lei,  sem distinção de qualquer  natureza,

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade

do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos

seguintes:

(...)

XXXIV -  são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:

(...)
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b)  a  obtenção  de  certidões  em  repartições  públicas,  para  defesa  de  direitos  e

esclarecimento de situações de interesse pessoal; (...)”.

O  dirigente  de  instituição  privada,  ao  declarar  que  alguém  concluiu  curso

reconhecido  pelo  Estado,  age  em  colaboração  com  a  administração  pública,  na

qualidade de agente  público.  Por  essa razão também se submete  às  normas  do

regime jurídico administrativo, notadamente à vedação da cobrança de certidões. De

outro modo, o direito ao reconhecimento público do mérito pela conclusão de etapas

do ensino estaria subordinado ao pagamento de taxas. Tal situação, se não coibida,

pode  acarretar  o  desenvolvimento  de  um  subproduto  burocrático  da  atividade  de

ensino  que  se  beneficia  economicamente  da  necessidade  de  comprovação  da

escolaridade pelos cidadãos.

A matéria já havia sido aprovada por esta Casa Legislativa durante esta legislatura

como Projeto de Lei nº 1.399/2011. Todavia, por entender que a redação do “caput”

do art. 1º da referida proposição ultrapassava a esfera de competência do Estado, o

Governador do Estado houve por bem opor-lhe veto total.

A matéria foi novamente apresentada e, nessa oportunidade, a redação foi ajustada

para alcançar apenas as escolas privadas de educação básica vinculadas ao sistema

estadual de educação e as instituições públicas estaduais de ensino superior.

Ainda  comparando  o  texto  da  proposição  em  análise  com  o  da  proposição

anteriormente enviada à apreciação do Governador do Estado, também foi ajustada a

redação do dispositivo que estabelece a sanção pelo descumprimento. A proposta em

exame contém uma remissão ao art.  56 do Código de Defesa do Consumidor, Lei

Federal nº 8.078, de 11/12/1990.

Conclusão

Pelas  razões  apresentadas,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade do Projeto de Lei nº 3.721/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 25 de junho de 2013.

Sebastião Costa, Presidente - Gustavo Perrella, relator - Duilio de Castro - Duarte

Bechir - Dalmo Ribeiro Silva.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.442/2012

Comissão de Constituição e Justiça
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Relatório

De autoria do Deputado Antônio Carlos Arantes, a proposição em epígrafe dispõe

sobre o reconhecimento  dos Municípios  que integram a área lindeira do Lago de

Furnas como estâncias turísticas.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  7/09/2012,  a  matéria  foi  distribuída  às

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

Cooperativismo.

Compete a este órgão colegiado a análise preliminar de seus aspectos jurídico,

constitucional e legal, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.442/2012 objetiva reconhecer como estâncias turísticas os

Municípios que integram a área lindeira do Lago de Furnas (art. 1º), cuja relação é

definida no parágrafo único do art. 1º da proposição.

O Deputado justifica a apresentação do projeto de lei sob o fundamento de que,

considerando  que  a  Constituição  mineira  determina  que  o  Estado  desenvolverá

políticas públicas de incentivo ao turismo, se deve reconhecer a importância turística

da região do lago de Furnas, o “Mar de Minas”, considerado “a maior extensão de

água em nosso Estado e um dos maiores lagos artificiais  do mundo”. Segundo o

autor, “os 31 Municípios lindeiros do Lago de Furnas oferecem um cenário natural

espetacular  e  uma  estrutura  turística  que  combina  tradições  mineiras,  esportes

náuticos, pesca e trilhas ecológicas”. Por fim, o proponente roga pela aprovação do

projeto uma ver  que ele é “necessário à implementação de projetos  e programas

governamentais e de iniciativa privada que promovam o desenvolvimento econômico

dos Municípios lindeiros do lago de Furnas, aproveitando o atrativo turístico da região,

e corresponde ao anseio dos empresários por ações de fomento ao turismo”.

A matéria da proposição em análise não se insere no âmbito daquelas de iniciativa

privativa  a  que se refere o  art.  66  da  Constituição  do Estado,  razão pela  qual  a

iniciativa  legislativa,  neste  caso,  é facultada a  qualquer  parlamentar,  na  forma do

artigo 65 do referido diploma.

Além disso,  o tema insere-se no âmbito da competência legislativa concorrente,
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consoante se extrai do disposto no VII do art. 24 da Constituição da República e na

alínea “g”  do inciso  XV do art.  10  da  Constituição do Estado,  por  dizer  respeito,

notadamente, à proteção ao patrimônio turístico e paisagístico.

Nesse diapasão, considerando que no âmbito da legislação concorrente compete à

União estabelecer normas gerais, cabe aos Estados a suplementação das diretrizes e

parâmetros fixados em lei federal (§§ 1º e 2º do art. 24 da Constituição da República).

Na inexistência de lei  federal sobre o assunto, os Estados exercerão competência

legislativa plena, para atender a suas peculiaridades (§ 3º do art. 24 da Constituição

da República).

A Constituição da República, no título “Da Ordem Econômica e Financeira”, trata do

assunto no art. 180, segundo o qual “a União, os Estados, o Distrito Federal e os

Municípios  promoverão  e  incentivarão  o  turismo  como  fator  de  desenvolvimento

social e econômico”.

Por seu turno, a Constituição mineira estabelece em seu art.  242 que “o Estado

apoiará e incentivará  o turismo como atividade econômica,  reconhecendo-o como

forma de promoção e desenvolvimento, social e cultural”. Além disso, o art. 243 do

mesmo diploma estipula  as  diretrizes  e  ações  que  deverão  ser  observadas  pelo

Estado, juntamente com o órgão colegiado representativo dos segmentos do setor, na

definição da política estadual de turismo.

No âmbito  da  legislação  infraconstitucional,  destaca-se,  no  plano  federal,  a  Lei

Federal  nº  11.771,  de  17  de setembro de 2008,  que  estabelece normas sobre  a

Política  Nacional  de  Turismo,  define  as  atribuições  do  Governo  Federal  no

planejamento, desenvolvimento e estímulo ao setor turístico e disciplina a prestação

de serviços turísticos, o cadastro, a classificação e a fiscalização dos prestadores de

serviços turísticos (art. 1º).

No plano estadual, foi instituído pela Lei nº 12.398, de 12 de dezembro de 1996, o

Plano Mineiro de Turismo, que deve ser elaborado em consonância com os objetivos,

as  diretrizes  e as estratégias  estabelecidos no Plano Mineiro de Desenvolvimento

Integrado (art. 1º), com o objetivo de definir e orientar a implementação da política

estadual para o setor (art. 2º).

Analisando especificamente o objeto  da proposição em tela,  percebemos que a
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legislação  mineira  apenas  dispõe  sobre  o  reconhecimento  de  localidade  como

estância climática ou hidromineral, que se dará por meio de lei específica, atendidos

os requisitos gerais e específicos estabelecidos na Lei nº 17.110, de 1º de novembro

de  2007.  Não  há,  portanto,  lei  que  discipline,  no  Estado,  o  reconhecimento  de

estância balneária ou turística.

De acordo com a Constituição mineira, a política estadual de turismo, fundada no

princípio  da  regionalização,  utiliza,  para sua promoção,  a referência  aos Circuitos

Turísticos. Nesses termos, o Decreto nº 43.321, de 8 de maio de 2003, que dispõe

sobre o reconhecimento dos Circuitos Turísticos, determina, em seu art. 1º, que “para

os fins de promoção da política de turismo no âmbito do Estado, serão reconhecidos

os Circuitos Turísticos institucionalizados e com personalidade jurídica registrada em

cartório, integrados pelos municípios com as características definidas no § 1º deste

artigo”. Na forma do §1º, considerar-se-á circuito turístico “o conjunto de municípios

de uma mesma região, com afinidades culturais, sociais e econômicas que se unem

para  organizar  e  desenvolver  a  atividade  turística  regional  de  forma  sustentável,

através da integração contínua dos municípios, consolidando uma atividade regional”.

É importante registrarmos que, para participar da política de turismo do Governo do

Estado, o Circuito Turístico deverá possuir o Certificado de Reconhecimento (art. 3º),

que  será  fornecido  pela  Secretaria  de  Estado  de  Turismo  -  Setur  -,  através  da

Empresa Mineira de Turismo - Turminas (art. 1º, §2º).

Nesse contexto, registramos a aprovação da Lei nº 15.258, de 21 de julho de 2004,

que dispõe sobre a exploração econômica do turismo em represas e lagos do Estado,

exigindo como requisito a aprovação do projeto de exploração econômica do turismo

pelo órgão estadual competente (art. 1º).

Com base em tais considerações, em conformidade com a justificativa apresentada

pelo Deputado proponente, a proposição tem por objetivo viabilizar a implantação de

programas de governo e projetos  de  iniciativa  privada que visem à promoção do

desenvolvimento econômico dos Municípios lindeiros do Lago de Furnas.

Contudo,  impende  registrar  que  inexiste  no  ordenamento  jurídico  federal  e,

especificamente, no estadual, qualquer referência a estâncias turísticas - pelo menos

enquanto não for alterada a Lei nº 17.110, de 2007 -, e que, a princípio, os Municípios
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lindeiros do lago de Furnas não se enquadram no conceito de estância climática ou

hidromineral a que se refere a citada lei.

É  bom  ressaltarmos  que  a  Secretaria  de  Estado  de  Turismo,  em  resposta  à

diligência  encaminhada  por  esta  Comissão,  concluiu  sobre  a  necessidade  de

“adequação terminológica e/ou uma melhor definição do conceito 'estâncias turísticas'

e das características de sua constituição que garantam sua adequação aos termos da

Política  Estadual  do  Turismo”.  Nessa  esteira,  a  Superintendência  de  Políticas  do

Turismo entende que “o reconhecimento dos municípios localizados às margens do

Lago de Furnas como estâncias turísticas não é uma ação que garantirá benefícios

diretos  a  essas  localidades”.  Por  outro  lado,  declara  que  a  participação  desses

municípios em circuitos turísticos, entretanto, é fundamental para que eles passem a

compor o rol de destinos inseridos no Programa de Regionalização do Turismo de

Minas Gerais e usufruam de todos os projetos e ações pertinentes ao programa.

Registramos,  também,  que  a  Secretaria  de  Estado  de  Turismo,  consoante

informações prestadas, está em processo de certificação de alguns dos Municípios

lindeiros  ao  lago  de  Furnas  referidos  na  proposição  como  inseridos  no  Circuito

Turístico Lago de Furnas.

Além disso, verificamos que a relação de Municípios a que se refere o parágrafo

único do art. 1º do projeto está de acordo com aquela elaborada pela Associação dos

Municípios  do  Lago  de  Furnas  -  Alago  -,  na  qual  são  citados  nominalmente  os

Municípios abrangidos lago de Furnas.

Diante do que expusemos, e em conformidade com a justificativa apresentada pelo

Deputado proponente, verifica-se que o objetivo principal da proposição é fomentar o

turismo e o desenvolvimento econômico na região do Lago de Furnas, de modo a

viabilizar  a  implantação  de  programas  públicos  e  privados.  Contudo,  além  de  a

legislação mineira não dispor sobre o reconhecimento de localidade como estância

turística,  o que inviabiliza  a aprovação da proposição em análise,  a promoção da

política estadual do turismo, de caráter regionalizado, ampara-se no reconhecimento

de Circuitos Turísticos a que se refere o Decreto nº 43.321, de 2003.

Contudo,  desnecessário  se  faz  reconhecer,  por  lei  específica,  determinadas

localidades como circuitos turísticos, considerando que o procedimento se faz na via
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administrativa,  mediante  o  fornecimento  de  Certificado  de  Reconhecimento  pela

Secretaria de Estado de Turismo - Setur.

Conclusão

Pelas  razões  expostas,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 3.442/2012.

Sala das Comissões, 25 de junho de 2013.

Sebastião Costa, Presidente e relator - Gustavo Perrella -  Dalmo Ribeiro Silva -

Duarte Bechir - André Quintão (em branco).

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.787/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o Projeto de Lei nº 3.787/2013 dispõe

sobre  a  proibição do  uso,  da  comercialização,  da  produção,  da  importação  e  da

publicidade de andadores infantis no Estado.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  28/2/2013,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.

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

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

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

Fundamentação

A proposição visa proibir no Estado as condutas de uso, comercialização, produção,

importação e publicidade dos andadores infantis destinados às crianças de até dois

anos  de  idade.  O  projeto  dispõe,  ainda,  sobre  a  promoção  de  uma  campanha

educativa  com  a  finalidade  de  esclarecer  os  riscos  referentes  ao  uso  desses

andadores.

Não  obstante  o  mérito  da  iniciativa,  o  projeto  de  lei  em  tela  apresenta  vícios

insanáveis de natureza jurídico-constitucional e legal, que passaremos a analisar.

A proibição da comercialização, da produção e da importação de andadores infantis

é uma prerrogativa privativa da União, que, nos termos do disposto no inciso I do art.

22 da Constituição da República,  detém a competência para legislar  sobre direito

comercial, e, nos termos do inciso VIII do mesmo artigo, sobre comércio exterior e
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interestadual. Além disso, conforme dispõe o art. 22, XXIX e 220, § 3º, II do texto

constitucional, cabe exclusivamente à legislação federal dispor sobre a publicidade de

produtos a serem comercializados.

É importante destacar que é esse também o entendimento firmado pelo Supremo

Tribunal Federal  -  STF - ao afirmar na Adin 2656-9 que a lei  paulista que proibiu

“importação, extração, beneficiamento, comercialização, fabricação e instalação” de

determinado produto no Estado de São Paulo  “teria  extrapolado sua competência

constitucional”.  O  STF,  sob  esse  argumento,  tem  constantemente  declarado  a

inconstitucionalidade de leis por ofenderem o pacto federativo de que cuidam os arts.

1º e 18 da Constituição Federal.

Além disso, o projeto prevê a proibição do uso do andador infantil. Ora, a lei deve

defender a saúde do consumidor,  e não proibi-lo ou puni-lo  por comprar algo não

proibido no comércio. Os andadores infantis são comercializados hoje após o registro

do  produto  aprovado  pela  Agência  Nacional  de  Vigilância  Sanitário  -  Anvisa  -,

observando as normas técnicas elaboradas pela Associação Brasileira de Normas

Técnicas - ABNT. Ou seja, a compra e a venda desse produto respeita a legislação

existente sobre o tema. Não há como vetar a utilização de um produto que pode ser

comprado legalmente no Estado.

Identificamos, ainda, na proposição outros vícios de natureza constitucional, como,

por exemplo, a atribuição de obrigações ou de competências ao Poder Executivo.

Esse é o caso do art.  2º  da proposição,  que obriga o Poder Executivo a realizar

campanha de esclarecimento, e do art. 3º, que exige desse Poder a regulamentação

do  tema.  Esses  dispositivos  ferem  o  princípio  da  separação  de  Poderes  e  sua

autonomia.  Eles  não  devem  prosperar  por  ofender  frontalmente  o  princípio  da

independência e harmonia dos Poderes, inserto no art. 2º da Constituição Federal.

Assim,  entendemos que o projeto em análise,  na medida em que invade seara

reservada à União e ao Poder Executivo, não pode prosperar nesta Casa.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 3.787/2013.

Sala das Comissões, 25 de junho de 2013.
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Sebastião Costa, Presidente - André Quintão, relator -  Duilio de Castro - Duarte

Bechir - Dalmo Ribeiro Silva - Gustavo Perrella.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.869/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do  Governador  do  Estado,  o  Projeto  de  Lei  nº  3.869/2013 institui  o

Estatuto Mineiro da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo  de  16/3/2013,  o  projeto  foi  distribuído  às

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

Cooperativismo e de Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber parecer,

nos termos do art. 188 do Regimento Interno.

Cabe  a  esta  Comissão,  preliminarmente,  apreciar  os  aspectos  jurídico,

constitucional  e  legal  da  matéria,  conforme  estabelece  o  art.  102,  III,  “a”,  do

mencionado regimento.

Fundamentação

O  projeto  de  lei  em  exame  institui  o  Estatuto  Mineiro  da  Microempresa  e  da

Empresa de Pequeno Porte,  estabelecendo normas gerais  relativas ao tratamento

jurídico  diferenciado,  simplificado  e  favorecido  às  microempresas  e  empresas  de

pequeno  porte  no  âmbito  dos  poderes  do  Estado,  em  conformidade  com  a  Lei

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Nos termos constantes na sua justificação, a matéria tratada na proposição já foi

objeto de regulamentação pelo Poder  Executivo estadual  através dos Decretos  nº

44.630, de 2007; nº 44.755, de 2008; nº 44.853, de 2008, e nº 45.749, de 2011, mas,

em razão da sua relevância, merece um tratamento jurídico por meio de lei formal, o

que  conferirá  maior  estabilidade  aos  direitos  assegurados  às  microempresas  e

empresas de pequeno porte.

O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido às microempresas e empresas

de  pequeno  porte  previsto  na  proposição  abrange,  especialmente,  o  incentivo  à

geração  de  empregos  e  renda;  a  racionalização  de  processos  burocráticos  de

formalização,  funcionamento,  alteração  e  encerramento  das  microempresas  e

empresas de pequeno porte; o acesso a mercados, inclusive quanto à preferência na
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aquisição  de  bens  e  serviços  pelo  poder  público;  a  inovação  tecnológica  e  a

educação e capacitação empreendedora;  o favorecimento de políticas  públicas de

observância  às  vocações  regionais  e  aspectos  culturais,  prezando  pelo

desenvolvimento  das  microrregiões  do  Estado  e  a  facilitação  e  a  orientação  do

acesso ao crédito.

Apresentada uma síntese da proposição,  passa-se a analisar  os  seus  aspectos

jurídicos-constitucionais.

Sobre a questão da competência legislativa, de fato o Estado possui a prerrogativa

de legislar  sobre a matéria, suplementando a Lei Complementar nº 123, de 14 de

dezembro de 2006 (Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno

Porte).

O  art.  146,  inciso  III,  alínea “d”,  da  Constituição  Federal  prevê  que  cabe à  lei

complementar  estabelecer  normas  gerais  em  matéria  de  legislação  tributária,

especialmente  sobre  a  definição de tratamento  diferenciado  e  favorecido  para  as

microempresas e para as empresas de pequeno porte, inclusive regimes especiais ou

simplificados no caso do imposto previsto no art.  155,  inciso II,  das contribuições

previstas no art. 195, inciso I e §§ 12 e 13, e da contribuição a que se refere o art.

239.

Por sua vez, o art. 179 da Constituição Federal dispõe que “a União, os Estados, o

Distrito Federal e os Municípios dispensarão às microempresas e às empresas de

pequeno porte,  assim definidas em lei,  tratamento jurídico diferenciado,  visando a

incentivá-las  pela  simplificação  de  suas  obrigações  administrativas,  tributárias,

previdenciárias e creditícias, ou pela eliminação ou redução destas por meio de lei”.

Nesse sentido, a competência para legislar sobre direito tributário e econômico é

concorrente  entre  a  União  e  os  Estados,  nos  termos  do  art.  24,  inciso  I,  da

Constituição Federal, razão pela qual incumbe aos Estados suplementar as normas

gerais federais trazidas pela Lei Complementar nº 123, de 2006.

Da mesma forma, por força do art.  25,  § 1º,  da Constituição Federal,  o Estado

possui  competência  para  legislar  sobre  a  facilitação  de  acesso  a  mercados,  a

racionalização de processos burocráticos de formalização, funcionamento, alteração

e  encerramento  das  microempresas  e  empresas  de  pequeno  porte,  a  inovação
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tecnológica e a educação e capacitação empreendedora, o favorecimento de políticas

públicas de observância às vocações regionais e aos aspectos culturais, prezando

pelo desenvolvimento das microrregiões do Estado e pela facilitação e orientação do

acesso ao crédito.

Quanto  ao  aspecto  da  iniciativa,  também  não  há  óbice  para  a  deflagração  do

processo  legislativo  por  parte  do  Chefe  do  Poder  Executivo,  inexistindo  também

matéria que exija o seu tratamento via lei complementar.

Já com relação ao seu conteúdo,  há alguns pontos que merecem adequações,

conforme se passa a demonstrar.

O parágrafo único do artigo 1º da proposição pretende estender para as sociedades

cooperativas  que tenham  auferido,  no  ano-calendário  anterior,  receita  bruta  até  o

limite definido no inciso II do “caput” do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006,

os benefícios por ela concedidos às microempresas e empresas de pequeno porte,

bem como os previstos pela mencionada lei complementar federal.

Ocorre que o inciso VI do § 4º do art. 3º da Lei Complementar 123, de 2006, prevê

expressamente  que  não  poderá  se  beneficiar  do  tratamento  jurídico  diferenciado

previsto na referida lei complementar, incluído o regime de que trata o art. 12, para

nenhum efeito legal, a pessoa jurídica constituída sob a forma de cooperativas, salvo

as de consumo.

O referido dispositivo da lei complementar federal foi parcialmente revogado com o

advento do art. 34 da Lei Federal nº 11.488, de 2007, o qual determinou a aplicação

às sociedades cooperativas que tenham auferido, no ano-calendário anterior, receita

bruta até o limite definido no inciso II do caput do art. 3º da Lei Complementar nº 123,

de 14 de dezembro de 2006, nela incluídos os atos cooperados e não cooperados, o

disposto  nos Capítulos  V a X,  na Seção IV do  Capítulo XI,  e  no  Capítulo XII  da

referida lei complementar.

Frise-se que, no caso, embora a Lei Federal nº 11.488, de 2007, seja ordinária e a

Lei Federal nº 123, de 2006, seja complementar, não há óbice para que o art. 34

daquela norma revogue parcialmente o inciso VI, § 4º, do art. 3º deste último diploma

legal,  uma  vez  que  a  parte  revogada  não  é  matéria  que  constitucionalmente  se

encontra reservada ao tratamento por lei complementar, podendo ser tratada por lei
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ordinária.

Frise-se  que  a  própria  Lei  Complementar  nº  123,  de  2006,  em  seu  art.  86,

reconheceu expressamente que várias das matérias por ela tratadas não apresentam

status constitucional de lei complementar, razão pela qual permitiu a sua alteração

por lei ordinária naqueles pontos que não sejam reservados constitucionalmente ao

tratamento via lei complementar.

Neste ponto, cabe destacar que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 146,

inciso  III,  alínea “d”,  reservou  à  lei  complementar  o  estabelecimento  das  normas

gerais em matéria tributária relativas a tratamento diferenciado e favorecido para as

microempresas e para as empresas de pequeno porte.

Entretanto,  as  alterações  trazidas  pela  Lei  Federal  nº  11.488,  de  2007,  não

interferiram  nas  normas  gerais  em  matéria  tributária  relativas  a  tratamento

diferenciado e favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte.

Como  se  vê,  a  alteração  trazida  pela  referida  lei  ordinária  foi  a  extensão  às

sociedades cooperativas do tratamento diferenciado já assegurado às microempresas

e empresas de pequeno porte relativo às seguintes temáticas: acesso aos mercados;

simplificação  das  relações  de  trabalho;  fiscalização  orientadora;  associativismo;

estímulo  ao  crédito  e  à  capitalização;  estímulo  à  inovação;  regras  civis  e

empresariais, especialmente as relativas a protesto de títulos; e acesso à justiça.

Portanto,  conclui-se  que,  atualmente,  as  cooperativas  já  são  destinatárias  de

tratamento  diferenciado  conferido  pela  Lei  Complementar  nº  123,  de  2006,  nos

termos previstos pelo art. 34 da Lei Federal nº 11.488, de 2007.

Contudo,  a  proposição  em  exame  pretende  ampliar  para  as  cooperativas  não

apenas o tratamento diferenciado nela previsto, mas também todos os outros que se

encontram definidos pela Lei Complementar nº 123, de 2006.

Sendo assim, o parágrafo único do art. 1º da proposição acaba por conflitar com a

norma geral federal contida no inciso VI, § 4º, do art. 3º da Lei Complementar nº 123,

de 2006, a qual, combinada com o art. 34 da Lei Federal nº 11.488, de 2007, permite

a extensão apenas de alguns benefícios para as cooperativas.

Por força disso, faz-se necessário alterar a redação do parágrafo único do art. 1º da

proposição,  adequando-o  às  normas  gerais  federais,  de  forma  que  o  tratamento



1245
____________________________________________________________________________

diferenciado a ser conferido às cooperativas se limite àquele compatível com a Lei

Federal nº 11.488, de 2007, especialmente os definidos nos Capítulos VI a XII do

projeto em exame.

Por outro lado, no art. 8º da proposição, são necessárias algumas alterações de

redação. A primeira delas é a substituição do termo “Cadastro Unificado” por “Registro

Unificado”,  adequando-se a sua redação à terminologia utilizada pelo Código Civil

(arts.  45  e  46)  para  designar  o  local  onde  devem  ser  documentados  os  atos

constitutivos, suas alterações e encerramento das pessoas jurídicas.

A  outra  alteração  necessária  é  a  substituição  da  expressão  “legalização  de

empresas”  por  “legalização  de  empresários  individuais  e  de  pessoas  jurídicas”,

porque, tecnicamente, o termo “empresa” significa a atividade econômica exercida

profissionalmente  pelo  empresário  por  meio  da  articulação dos  fatores  produtivos

para  a  produção  ou  circulação  de  bens  ou  de  serviços.  No  caso,  a  legalização

pretendida pela proposição não seria da atividade econômica em si, mas, sim, do

sujeito que a exerce, razão pela qual se sugere a alteração.

No art. 13 da proposição, para tornar mais clara a abrangência da norma, faz-se

necessária a alteração da sua redação, consignando expressamente a sua aplicação

para a administração pública estadual direta e indireta, de todos os poderes e órgãos.

No art.  18  do  projeto,  para  não  deixar  dúvidas  acerca  do  momento  no  qual  a

empresa a ser subcontratada deve ser indicada e qualificada pelo licitante, faz-se

necessária  a  modificação  da  sua  redação,  consignando  que  esta  ocorrerá  na

proposta comercial da empresa licitante.

Nos arts. 20 e 21 da proposição, foram utilizados conceitos indeterminados, quais

sejam, respectivamente, “25% (vinte e cinco por cento) do total licitado em cada ano

civil” e “sediados local ou regionalmente”. Os referidos conceitos, para que possam

ter  aplicação  prática,  necessitarão  de  regulamentação  infralegal  por  parte  da

administração  pública;  necessidade  esta  que  se  sugere  seja  expressamente

consignada na redação dos mencionados dispositivos.

Vale registrar que devido ao fato de os arts. 20 e 21 conterem normas aplicáveis ao

campo  das  Licitações  e  Contratos  Administrativos,  o  qual  exige  um  tratamento

isonômico  em  situações  similares,  justifica-se  a  necessidade  da  padronização da
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definição  dos  seus  conceitos  através  de  um  ato  normativo  infralegal,  dotado  de

generalidade e abstração, evitando-se a adoção de interpretações diferenciadas em

casos  concretos  similares,  que,  por  força  da  isonomia,  exigiriam  tratamento

igualitário.

Quanto aos arts.  31, 32 e 33 da proposição,  são também necessárias algumas

adequações. Conforme se percebe da sua leitura, os referidos dispositivos pretendem

autorizar o Poder Executivo a criar ações, celebrar convênios e parcerias como forma

de estimular o desenvolvimento de projetos e ações de capacitação, com foco no

aprimoramento da gestão empresarial, da educação empreendedora e da inovação.

Ocorre que as atividades tipicamente administrativas de celebração de convênios e

parcerias  e  a  criação  de  ações  governamentais  independem  de  autorização

legislativa  específica,  sendo  exigida  apenas  a  prévia  existência  de  dotação

orçamentária que respalde as despesas a serem geradas. Exatamente nesse sentido,

confira-se a inteligência do acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal quando

do julgamento da ADI nº 770/ MG, de relatoria da Min. Ellen Gracie, publicado no DJ

de 20/9/2002.

É preciso distinguir "autorização legislativa" para assinatura de convênio, parcerias

e ações governamentais (que não se exige) de "previsão legal para a execução do

programa ou do projeto contido no convênio, na parceria ou na ação governamental"

(que se exige por força do art. 167, inciso I, da Constituição Federal).

Sem programa com dotação suficiente contido na lei orçamentária e adequado ao

objeto do convênio, parceria ou ação governamental, o Estado não poderá assumir as

despesas  decorrentes  da  sua execução,  salvo  se  a  dotação  for  aberta  mediante

crédito especial, através de lei específica.

Devido  a  esses  fatores,  foram  necessárias  algumas  alterações  nos  referidos

dispositivos, estabelecendo que a celebração dos convênios, parcerias e adoção de

ações governamentais serão diretrizes da política de incentivo às microempresas e

empresas  de  pequeno  porte,  atividades  essas  que  independem  de  autorização

legislativa específica, já podendo ser adotadas pelo Estado, desde que respaldadas

por dotação orçamentária suficiente.

Em  razão  dos  pontos  anteriormente  mencionados,  propõe-se,  ao  final  deste
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parecer, o Substitutivo nº 1, o qual consolida as adequações aos aspectos jurídicos-

constitucionais  anteriormente  explicados  e  às  normas  técnicas  da  redação

parlamentar.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 3.869/2013 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Institui o Estatuto Mineiro da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art.  1º  -  Esta  lei  institui  o  Estatuto  Mineiro  das  Microempresas e  Empresas  de

Pequeno  Porte  e  estabelece  normas  gerais  relativas  ao  tratamento  jurídico

diferenciado, simplificado e favorecido assegurado às microempresas e empresas de

pequeno  porte  no  âmbito  dos  Poderes  do  Estado,  em  conformidade  com  a  Lei

Complementar federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006, especialmente no que se

refere:

I - ao incentivo à geração de empregos e renda;

II  -  à  racionalização de processos burocráticos  de  formalização,  funcionamento,

alteração e encerramento das microempresas e empresas de pequeno porte;

III - ao acesso a mercados, inclusive quanto à preferência na aquisição de bens e

serviços pelo poder público;

IV - à inovação tecnológica e à educação e capacitação empreendedora;

V - ao favorecimento de políticas públicas que observem as vocações regionais, os

aspectos culturais, e o desenvolvimento das microrregiões do Estado;

VI - à facilitação e orientação do acesso ao crédito.

Parágrafo único - Aplica-se às sociedades cooperativas que tenham auferido, no

ano-calendário anterior, receita bruta correspondente aos limites definidos no inciso II

do "caput" do art. 3º da Lei Complementar federal nº 123, de 2006, nela incluídos os

atos cooperados e não cooperados, o disposto nos Capítulos VI a XII desta lei.

CAPÍTULO II
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DOS BENEFICIÁRIOS DESTE ESTATUTO

Art. 2º - Para os efeitos deste estatuto adota-se a definição de microempresa, de

empresa de pequeno porte e de microempreendedor individual constante nos arts. 3º,

18-A, 18-B e 18-C da Lei Complementar federal nº 123, de 2006.

CAPÍTULO III

DO ÓRGÃO DE PROPOSIÇÃO E ARTICULAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE

DESENVOLVIMENTO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO

PORTE

Art. 3º - O Fórum Permanente Mineiro das Microempresas e Empresas de Pequeno

Porte  -  Fopemimpe  -,  presidido  pelo  titular  da  Secretaria  de  Estado  de

Desenvolvimento  Econômico  -  Sede--,  é  a  instância  governamental  estadual

competente  para  cuidar  dos  aspectos  do  tratamento  diferenciado  e  favorecido

dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte.

§ 1º - O Presidente do Fórum, em suas faltas e impedimentos, será substituído pelo

titular da Subsecretaria de Indústria, Comércio e Serviços da Sede, que em sua falta

será substituído pelo titular da Superintendência de Microempresas e Empresas de

Pequeno Porte.

§  2º  -  O  Fopemimpe  atuará  em  articulação  com  o  Fórum  Permanente  das

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte,  instituído  pelo  Decreto Federal  nº

6.174, de 1º de agosto de 2007, se adequando, sempre que possível, às orientações

e diretrizes dele oriundas.

Art. 4º - O Fopemimpe tem as seguintes atribuições:

I  -  articular  e  promover,  em  conjunto  com  órgãos  do  governo  estadual,  a

regulamentação  necessária  ao  cumprimento  desta  lei  e  do  Estatuto  Nacional  da

Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, bem como acompanhar a sua efetiva

aplicação e os atos e procedimentos deles decorrentes;

II - propor, assessorar e acompanhar a implantação das políticas públicas de apoio

às microempresas e empresas de pequeno porte;

III - promover a articulação e a integração entre os diversos órgãos governamentais

e as entidades de apoio, de representação e da sociedade civil organizada que atuem

no segmento das microempresas e empresas de pequeno porte no Estado;
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IV -  acompanhar o desenvolvimento e a implantação das ações governamentais

voltadas para microempresas e empresas de pequeno porte no Estado, inclusive no

campo da legislação, propondo atos e medidas necessárias;

V -  propor  os  ajustes  e aperfeiçoamentos  necessários  à efetiva  implantação da

política  de  fortalecimento  e  desenvolvimento  das  microempresas  e  empresas  de

pequeno porte;

VI  -  promover  ações  que  levem  à  consolidação  e  harmonização  dos  diversos

programas de apoio às microempresas e empresas de pequeno porte;

VII - atuar na divulgação e implantação das diretrizes e ações definidas no âmbito

do Fórum Permanente das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, no que for

pertinente.

Art. 5º - Integrarão o Fopemimpe órgãos governamentais e entidades de apoio e de

representação do segmento de microempresas e empresas de pequeno porte.

Parágrafo  único  -  A  secretaria  técnica  do  Fopemimpe  será  exercida  pela

superintendência  responsável  por  políticas  e  programas  para  microempresas  e

empresas de pequeno porte no âmbito da Sede.

Art.  6º  -  As  entidades  integrantes  do  Fopemimpe  e  os  órgãos  estaduais  da

administração direta e indireta deverão comunicar formalmente à secretaria técnica

do  Fórum  as  ações,  programas  e  políticas  públicas  desenvolvidas  por  eles

relacionadas às microempresas e empresas de pequeno porte.

Art. 7º - O Fopemimpe terá suas ações coordenadas por um Conselho Deliberativo,

que será composto por órgãos e entidades da administração pública estadual e por

entidades de apoio  e representação das microempresas e  empresas de pequeno

porte que manifestarem interesse, na forma estabelecida em seu regimento interno.

CAPÍTULO IV

DA FORMALIZAÇÃO, ALTERAÇÃO E DA BAIXA

Art.  8º  -  O Poder  Executivo deverá preservar  e,  quando necessário,  atualizar  o

Registro  Unificado na formalização,  funcionamento,  alteração e encerramento  das

microempresas e empresas de pequeno porte, de modo que os procedimentos sejam

simplificados e busquem, em conjunto, compatibilizar e integrar ações, a fim de evitar

a duplicidade de exigências  e padronizar  o processo de registro e legalização de
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empresários individuais e pessoas jurídicas.

Art. 9º - Os órgãos estaduais envolvidos na formalização, funcionamento, alteração

e encerramento das microempresas e empresas de pequeno porte deverão manter à

disposição  dos  usuários,  de  forma  presencial  e  pela  internet,  informações,

orientações  e  instrumentos,  de  forma  integrada  e  consolidada,  que  permitam

pesquisas prévias, a fim de dar ao usuário certeza quanto à documentação exigível e

quanto à viabilidade desse processo.

Art. 10 - Para fins de formalização, funcionamento, alteração e encerramento das

microempresas e empresas de pequeno porte, os requisitos de segurança sanitária,

metrológica,  controle  ambiental  e  prevenção  contra  incêndio  deverão  ser

simplificados, racionalizados e uniformizados pelos órgãos e entidades responsáveis,

no âmbito das respectivas competências.

Parágrafo único - As vistorias necessárias à emissão de licenças e de autorizações

de funcionamento obedecerão ao disposto na legislação específica, observando-se a

natureza e grau de risco da atividade.

CAPÍTULO V

DOS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES

Art. 11 - Para efeito de tributação das microempresas e empresas de pequeno porte

prevalecem as regras dispostas na Lei Complementar federal nº 123, de 2006.

Art.  12  -  Na opção de enquadramento  como microempreendedor  individual,  em

matéria de  recolhimento  de  impostos,  contribuições  e cumprimento de  obrigações

acessórias, prevalece o disposto no art. 18-A da Lei Complementar Federal nº 123, de

2006, e na legislação específica.

CAPÍTULO VI

DO ACESSO AOS MERCADOS

Art.  13  -  Será  conferido,  nos  termos  deste  capítulo,  tratamento  diferenciado,

simplificado  e  favorecido  às  microempresas  e  empresas  de  pequeno  porte  nas

compras realizadas pelo Estado, com os seguintes objetivos:

I  -  a  promoção  do  desenvolvimento  econômico  e  social  para  incrementar  o

investimento e o valor agregado da produção no Estado;

II  -  a ampliação da eficiência das políticas públicas, aí compreendidas ações de
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melhoria do ambiente de negócios;

III - o incentivo à inovação e à capacitação tecnológica;

IV - o fomento ao desenvolvimento regional no Estado.

Parágrafo  único  -  As  normas  e  procedimentos  deste  Capítulo  aplicam-se  às

administrações públicas estaduais direta e indireta de todos o Poderes, ao Ministério

Público e ao Tribunal de Contas.

Art. 14 - Para ampliar a participação das microempresas e empresas de pequeno

porte  nas  licitações,  os  órgãos  ou  entidades  contratantes  deverão,  sempre  que

possível:

I  -  estabelecer  e  divulgar  planejamento  anual  das  aquisições  públicas  a  serem

realizadas, com a estimativa de quantitativo e época das contratações;

II  -  padronizar e divulgar as especificações dos bens e serviços contratados, de

modo a orientar as microempresas e empresas de pequeno porte para adequarem os

seus processos produtivos.

Art.  15  -  Nas  aquisições  públicas,  a  comprovação  de  regularidade  fiscal  das

microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de

assinatura do contrato, e não como condição para participação na licitação.

§  1º  -  Havendo  alguma  restrição  na  comprovação  da  regularidade  fiscal,  será

assegurado prazo de dois dias úteis para sua regularização pelo licitante, prorrogável

por igual período, se assim expressamente previsto no edital, com início no dia em

que o proponente for declarado vencedor do certame, observado o disposto no art.

110 da Lei Federal nº 8.666 de, 21 de junho de 1993.

§ 2º  -  A declaração do vencedor,  para  fins  do disposto no § 1º,  acontecerá  no

momento imediatamente posterior à fase de habilitação, no caso de pregão, conforme

estabelece o inciso XIII do art. 9º da Lei nº 14.167, de 10 de janeiro de 2002, e nas

demais modalidades de licitação, no momento posterior ao julgamento das propostas,

aguardando-se os prazos de regularização fiscal para a abertura da fase recursal.

§ 3º - No início da sessão de pregão, ao apresentarem a declaração de ciência de

que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, as microempresas e empresas

de pequeno porte nela deverão fazer constar, se houver, a restrição da documentação

exigida para efeito  da comprovação de regularidade fiscal,  sendo que nas demais
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modalidades de licitação o licitante deverá informar sobre a existência de restrição da

regularidade fiscal na fase de habilitação.

§  4º  -  O  edital  poderá  prever  a  aplicação  de  penalidades  pela  omissão  da

informação de que trata o § 3º.

§ 5º  -  Não havendo regularização da documentação fiscal  e tributária  no prazo

previsto no § 1º, ocorrerá a decadência do direito à contratação, sem prejuízo das

sanções  previstas  na  legislação  vigente,  facultado  à  administração  convocar  os

licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do contrato ou

revogar, se for o caso, a licitação.

Art. 16 - Nas licitações do tipo menor preço, será assegurada às microempresas e

empresas de pequeno porte preferência de contratação, como critério de desempate.

§ 1º - Entende-se por empate a situação em que as propostas apresentadas pelas

empresas sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores ao melhor preço.

§ 2º - Na modalidade pregão, o intervalo percentual estabelecido no § 1º será de

até 5% (cinco por cento) superior ao melhor preço.

§ 3º - A preferência de que trata o "caput" será concedida da seguinte forma:

I  -  ocorrendo  o  empate,  a  empresa  mais  bem  classificada  poderá  apresentar

proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em

que será adjudicado o objeto a seu favor;

II - caso a empresa não apresente proposta de preço inferior, na forma do inciso I,

ou  não  esteja  habilitada,  observado  o  disposto  no  art.  15,  serão  convocadas  as

remanescentes  que  porventura  se  enquadrem  na  situação  de  empate,  na  ordem

classificatória, para o exercício do mesmo direito;

III  -  no caso de equivalência dos valores apresentados pelas  empresas que se

encontrem em situação de empate,  será realizado sorteio entre elas  para que se

identifique aquela que primeiro poderá apresentar a melhor oferta.

§  4º  -  Não se  aplica  o  sorteio  disposto  no  inciso  III  do  §  3º  quando,  por  sua

natureza,  o  procedimento  não  admitir  o  empate  real,  como acontece  na  fase  de

lances do pregão, em que os lances equivalentes não são considerados iguais, sendo

classificados conforme a ordem de apresentação pelos licitantes.

§ 5º - O disposto neste artigo somente se aplicará quando a melhor oferta válida
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não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

§ 6º - A melhor oferta inicial será considerada apenas entre licitantes validamente

habilitados.

§ 7º - No caso de pregão, a empresa mais bem classificada será convocada para

apresentar nova proposta no prazo máximo de cinco minutos após o encerramento

dos lances, sob pena de preclusão, observado o disposto no inciso II do § 3º.

§ 8º - Nas demais modalidades de licitação, o prazo para os licitantes apresentarem

nova proposta será de, no mínimo, vinte e quatro horas, contado a partir da data de

recebimento  da  notificação  efetuada  pela  Comissão  de  Licitação,  podendo  outro

prazo ser estipulado no instrumento convocatório.

Art. 17 - Os órgãos e entidades deverão realizar aquisições e contratações de bens

e serviços destinadas exclusivamente à participação de microempresas e empresas

de pequeno porte  quando o valor  estimado para  a contratação não ultrapassar  o

limite previsto no inciso I do art. 48 da Lei Complementar federal nº 123, de 2006.

§ 1º - A regra de participação exclusiva de microempresas e empresas de pequeno

porte na contratação, estabelecida no "caput", deverá estar expressamente prevista

no instrumento convocatório.

§ 2º - Aplica-se o disposto no "caput" às contratações diretas fundamentadas no

inciso II do art. 24 da Lei federal nº 8.666, de 1993, inclusive quando realizadas por

cotação eletrônica de preços.

Art.  18  -  Os  órgãos  e  as  entidades  contratantes  poderão  estabelecer,  nos

instrumentos  convocatórios,  a  exigência  mínima  de  subcontratação  de

microempresas e empresas de pequeno porte, desde que o percentual máximo do

objeto a ser subcontratado não exceda o percentual estabelecido no inciso II do art.

48 da Lei Complementar Federal nº 123, de 2006.

§ 1º - A empresa a ser subcontratada deve estar indicada e qualificada na proposta

comercial  da  empresa  licitante,  com  a  descrição  dos  bens  e  serviços  a  serem

fornecidos e seus respectivos valores.

§ 2º - A possibilidade de subcontratação não será aplicável quando o licitante for:

I - micro ou pequena empresa;

II  -  consórcio  composto  em  sua  totalidade  por  microempresas  e  empresas  de
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pequeno porte, respeitado o disposto no art. 33 da Lei Federal nº 8.666, de 1993;

III - consórcio composto parcialmente por microempresas ou empresas de pequeno

porte com participação igual ou superior ao percentual exigido de subcontratação.

§  3º  -  A  hipótese  prevista  neste  artigo  somente  se  aplica  no  caso  de  estar

expressamente disposta no instrumento convocatório.

Art. 19 - Nas licitações para a aquisição de bens e serviços cujo objeto possa ser

dividido,  desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo do objeto,  os

órgãos e entidades contratantes poderão reservar percentual para a contratação de

microempresas e empresas de pequeno porte, conforme estabelecido no inciso III do

art. 48 da Lei Complementar Federal nº 123, de 2006.

§  1º  -  O  disposto  neste  artigo  não  impede  a  contratação de  microempresas  e

empresas de pequeno porte na totalidade do objeto.

§ 2º - O instrumento convocatório deverá prever que, não havendo vencedor para a

cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da cota principal ou, diante

de  sua  recusa,  aos  licitantes  remanescentes,  desde  que  pratiquem  o  preço  do

primeiro colocado.

§  3º  -  Se  a  mesma  empresa  vencer  a  cota  reservada  e  a  cota  principal,  a

contratação da cota reservada deverá ocorrer pelo preço da cota principal, caso este

tenha sido menor do que o obtido na cota reservada.

§  4º  -  A  hipótese  prevista  neste  artigo  somente  se  aplica  no  caso  de  estar

expressamente disposta no instrumento convocatório.

Art.  20 -  O valor  licitado nos termos do disposto nos arts.  17 a 19 não poderá

exceder a 25% (vinte e cinco por cento) do total licitado em cada ano civil, nos termos

de regulamento.

Art. 21 - Não se aplica o disposto nos arts. 17 a 19 quando:

I  - não houver um mínimo de três fornecedores competitivos enquadrados como

microempresas ou empresas de pequeno porte, sediados local ou regionalmente e

capazes de cumprir  as exigências estabelecidas no instrumento convocatório,  nos

termos de regulamento;

II  -  o tratamento diferenciado e simplificado para microempresas e empresas de

pequeno porte não for vantajoso para a administração pública ou representar prejuízo
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ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado;

III - a licitação for dispensável ou inexigível, nos termos dos arts. 24 e 25 da Lei

Federal nº 8.666, de 1993, salvo na hipótese prevista no inciso II do seu art. 24 dessa

lei;

IV - não acudirem interessados à licitação realizada nos termos dos arts. 17 a 19,

hipótese na qual o procedimento licitatório poderá ser refeito prevendo a possibilidade

de participação das demais empresas;

V - houver comprometimento da continuidade de atividades de educação, saúde ou

segurança pública.

Art. 22 - Como incentivo às práticas de comércio exterior e promoção da cultura

exportadora,  caberá ao Poder Executivo  estabelecer  mecanismos de atendimento,

suporte  técnico,  capacitação  e  outros  instrumentos,  observado  o  art.  61  da  Lei

Complementar  Federal  nº  123,  de  2006,  capazes  de  propiciar  o  tratamento

diferenciado  e  favorecido  às  microempresas  e  empresas  de  pequeno  porte

interessadas.

CAPÍTULO VII

DA FISCALIZAÇÃO ORIENTADORA

Art.  23  -  A fiscalização,  no  que se refere aos aspectos metrológicos, sanitários,

ambientais e de segurança das microempresas e empresas de pequeno porte, deverá

ter natureza prioritariamente orientadora,  quando a atividade ou situação,  por  sua

natureza,  comportar  grau  de  risco  compatível  com  esse  procedimento,  conforme

regulamentação específica.

Parágrafo  único  -  Os  órgãos  e  as  entidades  competentes  deverão  manter

atualizada a relação de situações cujo grau de risco seja considerado alto, as quais

não se sujeitarão ao disposto neste artigo.

CAPÍTULO VIII

DO ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO

Art. 24 - A administração pública, por meio dos órgãos competentes, deverá adotar

mecanismos  para  estimular  a  formação  e  funcionamento  de  cooperativas,

associações e sociedades de propósitos específicos, em busca de competitividade e

desenvolvimento regional integrado e sustentável.
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Art. 25 - Para a realização de negócios de compra e venda de bens e serviços no

mercado nacional e internacional, as microempresas e empresas de pequeno porte

participantes de sociedades de propósitos específicos - SPEs - deverão obedecer às

regras dispostas no Capítulo VIII da Lei Complementar Federal nº 123, de 2006.

CAPÍTULO IX

DO ESTÍMULO AO CRÉDITO E À CAPITALIZAÇÃO

Art. 26 - O poder público , inclusive na forma de parcerias com os demais entes

federados e com instituições financeiras e não financeiras, promoverá o fomento às

microempresas e empresas de pequeno porte, no que tange ao estímulo ao crédito e

à capitalização, por meio de:

I - apoio à constituição de mecanismos de garantia de crédito, com recursos para

custeio e fundo quando necessário;

II - regulamentação de instrumentos para antecipação de créditos de fornecedores

da administração pública estadual, com lastro no empenho de despesas;

III -  incentivo à criação, funcionamento e expansão de cooperativas de crédito e

instituições de microfinanças;

IV  -  destinação  de  recursos  para  o  Fundo  de  Fomento  e  Desenvolvimento

Socioeconômico  do  Estado  de  Minas  Gerais  -  Fundese  -  e  outros  fundos  que

promovam o desenvolvimento econômico e social;

V  -  destinação de recursos  oriundos de pagamentos  de  devedores  inscritos  na

dívida ativa, para os fundos a que se refere o inciso IV.

Art.  27 - O Banco de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais - BDMG - e

demais instituições financeiras estaduais estabelecerão condições diferenciadas de

acesso às linhas de crédito para microempresas e empresas de pequeno porte cujos

sócios comprovem capacitação gerencial, mediante regulamentação específica.

CAPÍTULO X

DO ESTÍMULO À INOVAÇÃO, ÀCAPACITAÇÃO E AO DESENVOLVIMENTO

TECNOLÓGICO

Art. 28 - Para os efeitos deste estatuto, no que diz respeito às ações que promovam

a inovação, capacitação e o desenvolvimento tecnológico, deverão ser observadas as

disposições da Lei nº 17.348, de 17 de janeiro de 2008, bem como as definições
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contidas no Capítulo X da Lei Complementar Federal nº 123, de 2006.

Art.  29  -  A administração  pública  deverá  propiciar  condições  para  disseminar  a

cultura da inovação, capacitação, desenvolvimento tecnológico e o crescimento da

competitividade  das  empresas  mineiras,  por  meio  de  programas  específicos  para

microempresas e empresas de pequeno porte.

Art.  30  -  O  Estado  deverá,  na  forma  da  lei,  incentivar  e  apoiar  a  criação  e

manutenção de incubadoras  de  empresas,  de  forma isolada ou em parceria  com

outras  instituições  públicas  ou  privadas,  com  a  finalidade  de  promover  o

desenvolvimento  das  microempresas  e  empresas  de  pequeno  porte  em  setores

diversos.

Art. 31 - São diretrizes da política de estímulo à educação empreendedora, a serem

observadas pelos órgãos estaduais competentes, a criação de ações e a celebração

de convênios e parcerias que visem a:

I - estimular a cultura empreendedora na educação desde o ensino básico até a

pós-graduação,  com  foco  na  formação  de  professores  e  alunos  com  atitude

empreendedora;

II - introduzir disciplinas obrigatórias sobre empreendedorismo em instituições de

ensino superior;

III - promover, articular e coordenar atividades, estudos científicos e programas do

governo para o estímulo ao empreendedorismo e à geração de oportunidades de

negócios de acordo com as vocações regionais;

IV - criar mecanismos de incentivo para favorecer o empreendedorismo inovador e

de alto impacto;

V  -  incentivar  a  disseminação  de  espaços  físicos  e  virtuais  de  estímulo  ao

empreendedorismo e à inovação;

VI - tratar a temática do empreendedorismo e da inovação como transversal aos

conteúdos em todos os níveis de ensino;

VII - criar programas dedicados à sensibilização, informação e orientação, com foco

em metrologia, qualidade e assuntos fiscais;

VIII - desenvolver projetos e ações de capacitação, com foco no aprimoramento da

gestão empresarial, de forma a propiciar às microempresas e empresas de pequeno
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porte maior competitividade e aumento da participação no mercado.

Art.  32 -  São diretrizes da política de estímulo à inovação, a serem observadas

pelos órgãos estaduais competentes, a criação de ações e a celebração de convênios

e parcerias que visem:

I - adotar políticas para melhorar a visão estratégica, a qualificação e a capacitação

técnica  do  empreendedor,  de  modo  a  gerar  empresas  mais  competitivas,  com

diferencial  de mercado,  e a incorporar tecnologias  apropriadas e propiciadoras de

inovação;

II - ampliar os investimentos em ciência, tecnologia e inovação e direcioná-los mais

à geração de negócios inovadores, promover a aproximação das universidades com o

mercado e ajustar os mecanismos de proteção da propriedade intelectual;

III - estimular e valorizar o intraempreendedorismo como gerador de inovação em

ambientes públicos e privados;

IV - promover maior interação entre a iniciativa privada, a academia e o governo, no

sentido de favorecer o ambiente de negócios inovadores;

V - promover a cultura de propriedade intelectual e o acesso dos empreendedores

aos mecanismos de proteção, com foco em marca, patentes, denominação de origem

e “design”, como estratégia e fonte de conhecimento para a inovação.

Art.  33  -  O Poder  Executivo  estabelecerá  condições diferenciadas de acesso a

programas e ações governamentais  aos empresários que comprovem capacitação

gerencial, mediante regulamentação específica.

CAPÍTULO XI

DA SOLUÇÃO DE CONFLITOS

Art. 34 - A administração pública estadual, por meio dos órgãos competentes e em

parceria com as entidades representativas, estimulará microempresas e empresas de

pequeno  porte  a  utilizarem  os  institutos  de  conciliação  prévia,  a  mediação  e  a

arbitragem para solução dos seus conflitos.

§ 1º - Serão reconhecidos de pleno direito os acordos celebrados no âmbito das

comissões  de  conciliação  prévia,  na  forma  do  Capítulo  XII,  Seção  II,  da  Lei

Complementar federal nº 123, de 2006.

§  2º  -  O  estímulo  a  que  se  refere  o  "caput"  compreenderá  campanhas  de
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divulgação,  serviços  de  esclarecimento  e  tratamento  diferenciado,  simplificado  e

favorecido no tocante aos custos judiciais, bem como o estabelecimento de parcerias

entre  si,  objetivando  a  instalação  ou  utilização  de  ambientes  propícios  para  a

realização dos procedimentos inerentes à busca da solução de conflitos.

CAPÍTULO XII

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 35 - Os órgãos das administrações públicas direta e indireta, no que couber,

deverão  prever,  em  seus  respectivos  instrumentos  de  planejamento  de  ações,

recursos e instrumentos necessários para o tratamento diferenciado e facilitado às

microempresas e empresas de pequeno porte.

Art.  36  -  O  Poder  Executivo,  por  meio  dos  órgãos  competentes,  dará  ampla

divulgação do teor e dos benefícios instituídos por este estatuto às microempresas e

empresas de pequeno porte.

Parágrafo único - A divulgação de trata o "caput" terá também como beneficiários os

empreendedores informais, visando a incentivar sua formalização.

Art. 37 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”

Sala das Comissões, 25 de junho de 2013.

Sebastião Costa, Presidente e relator - Duilio de Castro - Duarte Bechir - André

Quintão - Dalmo Ribeiro Silva.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.472/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.472/2011, de autoria do Deputado Tiago Ulisses, que declara

de utilidade pública a Ambiente Sociocultural-Recreativo Ara-Acá Ara-Aça Ara-Acã,

com  sede  no  Município  de  São  Lourenço,  foi  aprovado  em  turno  único,  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 N° 2.472/2011
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Declara de utilidade pública a entidade  Ambiente Sociocultural-Recreativo  Ara-Acá

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

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  -   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.

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

Sala das Comissões, 5 de junho de 2013.

Doutor Wilson Batista, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Célio Moreira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.576/2011

Comissão de Redação

O Projeto  de Lei  n°  2.576/2011,  de  autoria  do  Deputado  Rogério Correia,  que

declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Projeto  João  de  Barro,  com  sede  no

Município de Ouro Branco, 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° 2.576/2011

Declara de  utilidade pública  a  Associação Projeto  João de Barro,  com sede no

Município de Ouro Branco.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° -  Fica declarada de utilidade pública a  Associação Projeto João de Barro,

com sede no Município de Ouro Branco.

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

Sala das Comissões, 5 de junho de 2013.

Doutor Wilson Batista, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Célio Moreira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.664/2012

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  n°  3.664/2012,  de  autoria  do  Deputado  Duílio  de  Castro,  que
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declara de utilidade pública a Associação Cultura & Vida -  Asculvida - , com sede no

Município de João Pinheiro, 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 3.664/2012

Declara de utilidade pública a Associação Cultura & Vida -  Asculvida - , com sede

no Município de João Pinheiro.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  -   Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Cultura  &  Vida  -

Asculvida - , com sede no Município de João Pinheiro.

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

Sala das Comissões, 12 de junho de 2013.

Doutor Wilson Batista, Presidente - Antonio Lerin, relator - Tadeu Martins Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.873/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.873/2013, de autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que

declara de utilidade pública a Associação dos Moradores e Amigos dos Venâncios -

AMAV - , com sede no Município de Gonçalves, 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° 3.873/2013

Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores e Amigos dos Venâncios

-  Amav - , com sede no Município de Gonçalves.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1° -  Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Moradores e Amigos

dos Venâncios -  Amav - , com sede no Município de Gonçalves.

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

Sala das Comissões, 5 de junho de 2013.

Doutor Wilson Batista, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Célio Moreira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.881/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.881/2013, de autoria do Deputado Anselmo José Domingos,

que declara de utilidade pública a Associação Clube das Mães de Santa Bárbara,

com sede no Município de Mateus Leme, foi aprovado em turno único, 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 3.881/2013

Declara de utilidade pública o Clube de Mães Santa Bárbara -  CMSB - , com sede

no Município de Mateus Leme.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -   Fica declarado de utilidade pública o Clube de Mães Santa Bárbara -

CMSB - , com sede no Município de Mateus Leme.

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

Sala das Comissões, 5 de junho de 2013.

Doutor Wilson Batista, Presidente - Célio Moreira, relator - Lafayette de Andrada .

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.886/2013

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  n°  3.886/2013,  de  autoria  do  Deputado  Gilberto  Abramo,  que

declara de utilidade pública a Associação Beneficente Norte de Minas -  ABNM - , com

sede no Município de Águas Formosas, foi aprovado em turno único, com a Emenda

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 3.886/2013

Declara de utilidade pública a Associação Beneficente Norte de Minas -  ABNM - ,

com sede no Município de Águas Formosas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  Fica declarada de utilidade pública a Associação Beneficente Norte de

Minas -  ABNM - , com sede no Município de Águas Formosas.

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

Sala das Comissões, 5 de junho de 2013.

Doutor Wilson Batista, Presidente - Célio Moreira, relator - Lafayette de Andrada .

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.898/2013

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  nº  3.898/2013,  de  autoria  da  Deputada  Rosângela  Reis,  que

declara de utilidade pública a Associação Educativa, Cultural e de Assistência Social

Gegê do Doce, com sede no Município de Ipatinga, 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 3.898/2013

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Educativa,  Cultural  e  de  Assistência

Social Gegê do Doce, com sede no Município de Ipatinga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Educativa, Cultural e de

Assistência Social Gegê do Doce, com sede no Município de Ipatinga.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 5 de junho de 2013.

Doutor Wilson Batista, Presidente - Célio Moreira, relator - Lafayette de Andrada .

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.899/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 3.899/2013, de autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., que

declara  de  utilidade  pública  a  Creche  Comunitária  “Céus  Abertos”,  com  sede  no

Município de Contagem, 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 3.899/2013

Declara  de  utilidade pública  a Creche Comunitária  Céus  Abertos,  com sede no

Município de Contagem.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Creche Comunitária Céus Abertos,

com sede no Município de Contagem.

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

Sala das Comissões, 5 de junho de 2013.

Doutor Wilson Batista, Presidente - Célio Moreira, relator - Lafayette de Andrada .

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.921/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 3.921/2013, de autoria do Deputado Luiz Henrique, que declara

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

Município de Minas Novas, 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 LEI Nº 3.921/2013

Declara de utilidade pública a Associação Clube dos Cavaleiros de Minas Novas,

com sede no Município de Minas Novas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Clube dos Cavaleiros de

Minas Novas, com sede no Município de Minas Novas.

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

Sala das Comissões, 5 de junho de 2013.

Doutor Wilson Batista, Presidente - Célio Moreira, relator - Lafayette de Andrada .

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.925/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 3.925/2013, de autoria do Deputado Hely Tarqüínio, que declara

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

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 3.925/2013

Declara de utilidade pública a Associação Ebenezer,  com sede no Município de

Nova Serrana.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Ebenezer, com sede no

Município de Nova Serrana.

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

Sala das Comissões, 5 de junho de 2013.

Doutor Wilson Batista, Presidente - Célio Moreira, relator - Lafayette de Andrada.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.927/2013

Comissão de Redação
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O Projeto de Lei  n° 3.927/2013, de autoria do Deputado  Leonardo Moreira,  que

declara  de  utilidade pública  a  Associação  Volmar  de  Paula  Freitas,  com sede no

Município de Conselheiro Pena, 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 3.927/2013

Declara de utilidade pública a Associação Volmar de Paula Freitas, com sede no

Município de Conselheiro Pena.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° -  Fica declarada de utilidade pública a Associação Volmar de Paula Freitas,

com sede no Município de Conselheiro Pena.

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

Sala das Comissões, 12 de junho de 2013.

Doutor Wilson Batista, Presidente - Antonio Lerin, relator - Tadeu Martins Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.943/2013

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  nº  3.943/2013,  de  autoria  do  Deputado  Duílio  de  Castro,  que

declara de utilidade pública a Confederação de Irmãs Beneficentes Evangélicas da

Assembleia de Deus - CIBEADCONG -, com sede no Município de Congonhas, 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 3.943/2013

Declara de utilidade pública a Confederação de Irmãs Beneficentes Evangélicas da

Assembleia de Deus em Congonhas - CIBEADCONG -, com sede no Município de
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Congonhas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Confederação de Irmãs Beneficentes

Evangélicas da Assembleia de Deus em Congonhas - CIBEADCONG -, com sede no

Município de Congonhas.

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

Sala das Comissões, 5 de junho de 2013.

Doutor Wilson Batista, Presidente - Célio Moreira, relator - Lafayette de Andrada.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.969/2013

Comissão de Redação

O  Projeto  de  Lei  n°  3.969/2013,  de  autoria  do  Deputado  Rômulo  Viegas,  que

declara de utilidade pública a Associação Cataguasense de Proteção aos Animais,

com  sede  no  Município  de  Cataguases,  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 3.969/2013

Declara de utilidade pública a Associação Cataguasense de Proteção aos Animais,

com sede no Município de Cataguases.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  -   Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Cataguasense  de

Proteção aos Animais, com sede no Município de Cataguases.

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

Sala das Comissões, 12 de junho de 2013.

Doutor Wilson Batista, Presidente - Antonio Lerin, relator - Tadeu Martins Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.971/2013

Comissão de Redação

O Projeto  de Lei  n°  3.971/2013,  de  autoria  do Deputado  Glaycon Franco,  que
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declara  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Moradores  do  Bairro  Boa  Vista  e

Complementação, com sede no Município de Congonhas, 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° 3.971/2013

Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro Boa Vista e

Complementação, com sede no Município de Congonhas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° -  Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro

Boa Vista e Complementação, com sede no Município de Congonhas.

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

Sala das Comissões, 5 de junho de 2013.

Doutor Wilson Batista, Presidente - Célio Moreira, relator - Lafayette de Andrada .
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 28 DE JUNHO DE 2013

ATAS

ATA DA 41ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 25/6/2013

Presidência da Deputada Luzia Ferreira e do Deputado Vanderlei Miranda

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase (Expediente): Ata - 2ª Fase

(Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projeto de Lei Complementar nº

46/2013  -  Projetos  de  Lei  nºs  4.223  a  4.242/2013  -  Requerimentos  nºs  4.995  a

5.031/2013  -  Requerimento  do  Deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.  -  Comunicações:

Comunicações dos  Deputados  Dilzon Melo e  Dalmo Ribeiro  Silva  -  Interrupção e

reabertura dos trabalhos ordinários - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Dilzon Melo - Neider Moreira - Alencar da Silveira Jr. - Adalclever Lopes - Ana Maria

Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Arlen Santiago -

Bosco - Cabo Júlio - Carlos Henrique - Celinho do Sinttrocel - Dalmo Ribeiro Silva -

Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Durval Ângelo - Elismar

Prado - Fábio Cherem - Fred Costa - Glaycon Franco - Gustavo Corrêa - Gustavo

Perrella - Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Inácio Franco - Ivair Nogueira - João

Leite - João Vítor Xavier - Juarez Távora - Juninho Araújo - Leonardo Moreira - Liza

Prado -  Luiz Henrique -  Luzia  Ferreira  -  Mário  Henrique Caixa -  Paulo  Guedes -

Pompílio Canavez -  Rogério Correia - Romel Anízio - Rômulo Veneroso - Rômulo

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

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

Abertura

A  Sra.  Presidente  (Deputada  Luzia  Ferreira)  -  Às  14h1min,  a  lista  de

comparecimento  registra  a  existência  de  número  regimental.  Declaro  aberta  a

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

trabalhos.  Com  a  palavra,  o  Sr.  2º-Secretário,  para  proceder  à  leitura  da  ata  da

reunião anterior.
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1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- A Deputada Liza Prado, 2ª-Secretária “ad hoc”, procede à leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O 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:

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 46/2013

Dispõe sobre a Região Metropolitana de Pouso Alegre - RMPA.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  instituída  a  Região  Metropolitana  de  Pouso  Alegre  -   RMPA -,

composta pelos Municípios de Pouso Alegre, Borda da Mata, Congonhal,  Estiva e

Santa Rita do Sapucaí.

Art.  2°  -  O  Colar  Metropolitano  da  RMPA é  composto  dos  Municípios  de  Bom

Repouso, Brazópolis, Bueno Brandão, Cachoeira de Minas, Careaçu, Camanducaia,

Cambuí,  Conceição das Pedras,  Conceição dos  Ouros,  Consolação,  Cordislândia,

Córrego  do  Bom  Jesus,  Cristina,  Delfim  Moreira,  Dom  Viçoso,  Espirito  Santo  do

Dourado, Extrema, Gonçalves, Heliodora, Ipiúna, Itapeva, Maria da Fé, Marmelópolis,

Munhoz, Natércia, Paraisópolis, Pedralva, Piranguçu, Piranguinho, São Gonçalo do

Sapucaí,  São  João da Mata,  São José  do Alegre,  São Sebastião  da  Bela  Vista,

Sapucaí-Mirim, Senador Amaral, Senador José Bento, Silvianópolis, Tocos do Moji,

Toledo, Turvolândia, Venceslau Brás e Virgínia.

Parágrafo único - A Assembleia Metropolitana, por meio de resolução, assegurará a

participação, no planejamento, na organização e na execução das funções públicas

de  interesse  comum,  de  Município  integrante  do  Colar  Metropolitano  da  RMPA

diretamente envolvido no processo.

Art. 3° - A gestão da RMPA compete:
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I - à Assembleia Metropolitana;

II - ao Conselho Deliberativo de Desenvolvimento Metropolitano;

III - à Agência de Desenvolvimento Metropolitano.

§ 1° - A competência e a composição da Assembleia Metropolitana de Pouso Alegre

serão definidas em lei complementar específica.

§ 2° - A Agência de Desenvolvimento Metropolitano tem caráter técnico e executivo,

e suas atribuições serão definidas em lei complementar específica.

§ 3° - No planejamento, na organização e na execução das funções públicas de

interesse  comum,  os  órgãos  de  gestão  da  RMPA  desenvolverão  ações  que

repercutam  além  do  âmbito  municipal  e  que  provoquem  impacto  no  ambiente

metropolitano.

Art.  4°  -  O  Conselho  Deliberativo  de  Desenvolvimento  Metropolitano,  cujas

competências serão definidas em lei complementar específica, é composto por:

I - quatro representantes do Poder Executivo Estadual;

II  -  dois  representantes  do  Poder  Executivo  de  cada  Município  que  compõe  a

RMPA;

III - um representante da sociedade civil organizada;

IV - um representante da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais.

§ 1° - As deliberações do conselho de que trata este artigo serão aprovadas pelo

voto de dois terços de seus membros.

§ 2° - Cada representante terá um suplente para substituí-lo em suas ausências e

impedimentos.

§ 3° - O Conselho Deliberativo terá um representante, eleito por seus pares, no

Grupo Coordenador  do  Fundo  de  Desenvolvimento  Metropolitano,  previsto  em lei

complementar específica.

Art. 5° - O representante da sociedade civil organizada no Conselho Deliberativo de

Desenvolvimento  Metropolitano  será  eleito  em  Conferência  Metropolitana  para

mandato de dois anos, permitida uma recondução.

§  1°  -  Poderá  candidatar-se  a  membro  do  Conselho  Deliberativo  de

Desenvolvimento Metropolitano o cidadão metropolitano com reconhecida idoneidade

moral e com idade superior a vinte e um anos.
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§ 2° - Para os efeitos deste artigo, considera-se cidadão metropolitano aquele que

resida na RMPA há no mínimo dois anos.

Art.  6°  -  A Conferência Metropolitana a que se refere  o  “caput”  do  art.  6°  será

regulamentada  pelo  Conselho  Deliberativo  de  Desenvolvimento  Metropolitano  e

organizada pela Agência de Desenvolvimento Metropolitano.

Art. 7° - A atuação dos órgãos de gestão da RMPA abrangerá:

I  -  no  transporte  intermunicipal,  os  serviços  que,  diretamente  ou  por  meio  de

integração física ou tarifária, compreendam os deslocamentos dos usuários entre os

Municípios da RMPA, as conexões intermodais da região metropolitana, os terminais

e os estacionamentos;

II  -  no  sistema viário  de  âmbito  metropolitano,  o controle  de  trânsito,  tráfego e

infraestrutura da rede de vias arteriais e coletoras, compostas por eixos que exerçam

a função de ligação entre os Municípios da RMPA;

III - as funções relacionadas com a defesa contra sinistro e com a defesa civil;

IV - no saneamento básico:

a)  a  integração  dos  sistemas  de  abastecimento  e  esgotamento  sanitário  do

aglomerado metropolitano;

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

integrado a áreas intermunicipais;

c) a macrodrenagem de águas pluviais;

V - no uso do solo metropolitano, as ações que assegurem a utilização do espaço

metropolitano sem conflitos e sem prejuízo à proteção do meio ambiente;

VI - no aproveitamento dos recursos hídricos, as ações voltadas para:

a)  a  garantia  de  sua  preservação  e  de  seu uso,  em  função  das  necessidades

metropolitanas;

b) a compensação aos Municípios cujo desenvolvimento seja afetado por medidas

de proteção dos aquíferos;

VII - na distribuição de gás canalizado, a produção e a comercialização por sistema

direto de canalização;

VIII  - na cartografia e informações básicas, o mapeamento da RMPA e o subsídio

ao planejamento das funções públicas de interesse comum;
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IX  -  na preservação e proteção do meio ambiente e no combate à poluição, as

ações voltadas para:

a) o estabelecimento de diretrizes ambientais para o planejamento;

b) o gerenciamento de recursos naturais e preservação ambiental;

X - na habitação, a definição de diretrizes para localização habitacional e programas

de habitação;

XI  -  no  sistema de  saúde,  a  instituição  de  planejamento  conjunto,  de  forma  a

garantir a integração e a complementação das ações das redes municipais, estadual

e federal;

XII  - no planejamento integrado do desenvolvimento socioeconômico, as funções

públicas estabelecidas nos planos, programas e projetos contidos no Plano Diretor de

Desenvolvimento Integrado.

§ 1° - Os planos diretores dos Municípios integrantes da RMPA serão orientados

pelo  Plano  Diretor  de  Desenvolvimento  Integrado  quanto  às  funções  públicas  de

interesse comum.

§ 2° - Os planos específicos de uso do solo que envolvam área de mais de um

Município  serão  coordenados  em  nível  metropolitano,  com  a  participação  dos

Municípios e dos órgãos setoriais envolvidos.

Art. 8° - Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 25 de junho de 2013.

Adalclever Lopes

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Assuntos Municipais para

parecer, nos termos do art. 192, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.223/2013

Dispõe sobre a declaração de utilidade pública a ser dada pelo Estado em casos de

obras  essenciais  de  interesse  nacional  destinadas  aos  serviços  públicos  de

transporte, saneamento e energia, na ocorrência de supressão de vegetação de mata

atlântica, nos termos do art. 14 da Lei Federal nº 11.428, de 22 de dezembro de 2006.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º -  A declaração de utilidade pública a ser dada pelo Estado em casos de

obras  essenciais  de  interesse  nacional  destinadas  aos  serviços  públicos  de
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transporte, saneamento e energia, na ocorrência de supressão de vegetação de mata

atlântica, nos termos do art. 14 da Lei Federal nº 11.428, de 22 de dezembro de 2006,

deverá  ser  concedida  pela  Assembleia  Legislativa  de  Minas  Gerais  através  de

Resolução, seguidos os parâmetros consignados nesta lei.

Art. 2º -  Para que seja concedida a declaração de utilidade pública de que trata

esta  lei,  deve-se garantir  a  proteção e  a  utilização da mata  atlântica  de  forma a

assegurar:

I -  a manutenção e a recuperação da biodiversidade, da vegetação, da fauna e do

regime hídrico do bioma mata atlântica para as presentes e futuras gerações;

II  -   o  estímulo  à pesquisa,  à difusão de tecnologias  de manejo sustentável  da

vegetação  e  à  formação  de  uma  consciência  pública  sobre  a  necessidade  de

recuperação e manutenção dos ecossistemas;

III -  o fomento de atividades públicas e privadas compatíveis com a manutenção do

equilíbrio ecológico;

IV  -   o  disciplinamento  da  ocupação  rural  e  urbana,  de  forma  a  harmonizar  o

crescimento econômico com a manutenção do equilíbrio ecológico.

Art. 3º -  Não será concedida a declaração de utilidade pública quando:

I -  a vegetação:

a)  abrigar  espécies  da  flora  e  da  fauna  silvestres  ameaçadas  de  extinção,  em

território  nacional  ou  em  âmbito  estadual,  assim  declaradas  pela  União  ou  pelos

Estados,  e  a  intervenção  ou  o  parcelamento  puserem  em  risco  a  sobrevivência

dessas espécies;

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

erosão;

c) formar corredores entre remanescentes de vegetação primária ou secundária em

estágio avançado de regeneração;

d) proteger o entorno das unidades de conservação; ou

e)  possuir  excepcional  valor  paisagístico,  reconhecido  pelos  órgãos  executivos

competentes do Sistema Nacional do Meio Ambiente - Sisnama;

II - o proprietário ou posseiro não cumprir os dispositivos da legislação ambiental,

em  especial  as  exigências  que  tange  às  áreas  de  preservação  permanente  e  à
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reserva legal.

Art.  4º  -   Os  documentos  necessários  à  comprovação  das  condições  mínimas

exigidas pelo art. 3º deverão constar do processo legislativo.

Art.  5º  -   Empreendimentos  novos  que  impliquem  o  corte  ou  a  supressão  de

vegetação do bioma mata atlântica deverão ser implantados preferencialmente em

áreas já substancialmente alteradas ou degradadas.

Art. 6º -  Ao pequeno produtor e às populações tradicionais será assegurado apoio

técnico pelo Poder Executivo para prestar as informações necessárias à concessão

de declaração de utilidade pública objeto desta lei.

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 25 de junho de 2013.

Célio Moreira

Justificativa: A mata atlântica originalmente ocupava 1.290.000 km2, ou seja, algo

em torno de 12% do território brasileiro. Mesmo reduzida atualmente a cerca de 7%

de seu território original e muito fragmentada, sua importância social e ambiental é

enorme. Para cerca de 70% da população brasileira que vive em seu domínio, ela

regula o fluxo dos mananciais hídricos, assegura a fertilidade do solo, controla o clima

e protege escarpas e encostas das serras, além de preservar um patrimônio natural e

cultural imenso. Na mata atlântica, nascem diversos rios que abastecem cidades e

metrópoles brasileiras. Em Minas Gerais, essa importância não é diferente, e é tão

ampla como é para o Brasil.

Além disso, a mata atlântica é considerada patrimônio nacional pela Constituição

Federal,  e  inúmeras publicações,  tanto nacionais  como internacionais,  referendam

sua importância e a necessidade de sua proteção. Trata-se, inequivocamente, de um

bioma  brasileiro  ameaçado  de  extinção  e  que  está  entre  os  mais  importantes  e

ameaçados do mundo.

Hoje ela abriga 383 dos 633 animais ameaçados de extinção no Brasil, de acordo

com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis -

Ibama.  Nesse  contexto,  segundo  levantamento  da  Conservation  Internacional,  a

maior parte das espécies da nova lista publicada pelo Ministério do Meio Ambiente

habita a mata atlântica. Do total de 265 espécies de vertebrados ameaçados, 185
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ocorrem nesse bioma (69,8%), sendo 100 (37,7%) deles endêmicos. Das 160 aves da

relação, ocorrem 118 (73,7%), sendo 49 endêmicas. Entre os anfíbios, as 16 espécies

indicadas como ameaçadas são consideradas endêmicas da mata atlântica. Das 69

espécies  de  mamíferos  ameaçados,  38  ocorrem  nesse  bioma  (55%),  sendo  25

endêmicas. Entre as 20 espécies de répteis, treze ocorrem na mata atlântica (65%),

sendo dez endêmicas, a maioria com ocorrência restrita aos ambientes de restinga.

Haja vista a importância dessa mata, foi editada a Lei Federal nº 11.428 , 2006, que

disciplina  a  proteção  desse  tão  importante  bioma.  Na  esteira  dessa  proteção,  é

permitida a supressão de vegetação desse bioma somente em casos específicos, tal

como preceitua o art. 14 da referida Lei Federal.

No referido artigo, inserem-se as obras essenciais de infraestrutura de interesse

nacional destinadas aos serviços públicos de transporte, saneamento e energia, que

podem ser declaradas pelos Estados como de utilidade pública, com fulcro no art. 3º,

VII, “b”.

Mas a legislação vigente em nosso Estado não possui definidos parâmetros que

orientem a concessão da utilidade pública a esses empreendimentos, por  isso as

autorizações  estão  sendo  concedidas  pelo  Poder  Executivo.  No  entanto,  a

notoriedade  concedida  pela  legislação  ambiental  brasileira  ao  Poder  Legislativo

denota a responsabilidade dos parlamentares em assegurar a proteção ambiental e

estabelecer  limites  ao  crescimento  econômico  desordenado  através  de  leis  que

garantam  o  meio  ambiente  ecologicamente  equilibrado,  tal  qual  preceituado  pela

Constituição Federal.

No  tocante  às  unidades  de  conservação,  a  Lei  nº  9.985/2000  já  garante  ao

processo legislativo a exclusividade para sua supressão.

Ademais,  a pluralidade de agentes políticos  do processo legislativo garantirá ao

Estado a certeza de que as declarações de utilidade pública reflitam de forma mais

dinâmica os interesses da sociedade.

Destarte, para não fugir à responsabilidade constitucional que lhes é outorgada, faz-

se necessária a aprovação deste projeto de lei,  que define os  parâmetros  para a

concessão das declarações de utilidade pública que importam em autorizações para

supressão de mata atlântica no âmbito do Estado.
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-  Publicado,  vai  o  projeto  às  Comissões  de  Justiça  e  de  Meio  Ambiente  para

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

PROJETO DE LEI Nº 4.224/2013

Acrescenta inciso ao art. 3º da Lei nº 14.937, de 23 de dezembro de 2003, que

dispõe sobre o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores - IPVA - e dá

outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O art. 3º da Lei nº 14.937, de 23 de dezembro de 2003, que dispõe sobre o

Imposto  sobre  a  Propriedade  de  Veículos  Automotores  -  IPVA  -  e  dá  outras

providências, fica acrescido do seguinte inciso:

“Art. 3º - (…)

- veículo considerado veículo de época situado em museus e em restauração.

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

Sala das Reuniões, 25 de junho de 2013.

Fred Costa

Justificação:Consideramos importante valorizar este movimento que se destaca em

Minas Gerais:  o da manutenção dos carros  de época situados em museus e em

restauração. Eles são muito bem conservados pelos seus proprietários e raramente

estão transitando pelas ruas.

Isso  ocorre  quando  temos  o  prazer  de  visitar  as  exposições  organizadas  pelos

proprietários ou de participar dos encontros em que todos trocam suas histórias e

experiências sobre as características de cada carro em exposição.

Entendemos justa a isenção proposta para veículo considerado veículo de época

situado em museus e em restauração, afinal são raríssimos os momentos em que

esse tipo veículo transita nas vias públicas.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Alencar da

Silveira Jr. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 473/2011 nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 4.225/2013

Declara  de  utilidade  pública  a  Sociedade  Esportiva,  Cultural  e  Educacional

Juventus, com sede no Município de Pará de Minas.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Sociedade  Esportiva,  Cultural  e

Educacional Juventus, com sede no Município de Pará de Minas.

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

Sala das Reuniões, 25 de junho de 2013.

Inácio Franco

Justificação: A Sociedade Esportiva, Cultural e Educacional Juventus, com sede no

Município de Pará de Minas, tem como principais objetivos proporcionar a difusão do

civismo e da cultura esportiva amadorista e especializada e com isso contribuir para o

desenvolvimento da comunidade de forma saudável.

É inquestionável  a importância da difusão das práticas esportivas e o bem que

essas  atividades  fazem  aos  cidadãos  em  geral,  sejam  eles  jovens,  adultos  ou

crianças.

Além disso, a Associação preenche todos os requisitos legais para a declaração de

utilidade pública,  razão pela  qual  contamos com a colaboração dos nobres pares

desta Casa para a aprovação do projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Esporte,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.226/2013

Dispõe sobre sistema de ficha e cartão pré-pagos para a cobrança pelo consumo

de  alimentos  e  bebidas  em  bares,  restaurantes,  boates,  casas  noturnas  ou  de

"shows" em Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.1º  -  Ficam os  bares,  restaurantes,  boates,  casas  noturnas  ou de "shows"  e

estabelecimentos congêneres obrigados a adotar o sistema de ficha ou cartão pré-

pagos, nos termos estabelecidos nesta lei.

Art.  2º  -  Considera-se  ficha  pré-paga  a  ficha  emitida  pelo  estabelecimento,

individualizada por produto ou valor, adquirida pelo consumidor diretamente no caixa

ou  com  o  pessoal  responsável,  com  pagamento  em  dinheiro,  cheque,  cartão  de

débito ou crédito, destinado ao consumo de alimentos ou bebidas, acrescido da taxa
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de serviço, quando houver.

§ 1º - A ficha terá validade para consumo somente no dia de sua aquisição.

§  2º  -  A critério  do  estabelecimento,  a  ficha  prevista  neste  artigo  poderá  ser

substituída por “ticket” de caixa ou cupom fiscal.

Art. 3º - Considera-se cartão pré-pago o cartão magnético ou com "chip" emitido

pelo  estabelecimento,  carregado  no  valor  escolhido  e  pago  pelo  consumidor,  em

dinheiro, cheque, cartão de débito ou crédito, diretamente no caixa ou com o pessoal

responsável, bem como através de boleto na rede bancária ou internet, destinado ao

consumo de alimentos ou bebidas, acrescido da taxa de serviço, quando houver.

§ 1º - A partir da data do seu primeiro carregamento, o cartão terá validade por 6

meses, podendo ser utilizado no estabelecimento emissor em qualquer data dentro

desse período.

§ 2º -  Em caso de não utilização de todos os créditos carregados no cartão, o

consumidor poderá, ao final do período de sua validade, solicitar ao estabelecimento

emissor a restituição do valor correspondente ao saldo remanescente.

§ 3º -  Para a emissão do cartão, com ou sem a identificação do cliente e seus

dados  cadastrais,  o  estabelecimento  poderá  cobrar  uma  taxa  no  valor  máximo

equivalente a 20% da Ufemg (Unidade Fiscal do Estado de Minas Gerais).

§  4º  -  Se  o  cartão  sem  identificação  for  devolvido  em  perfeito  estado,  fica  o

estabelecimento obrigado a restituir o valor da taxa de sua emissão.

§ 5º - Em caso de dano ao cartão que o impossibilite de ser usado, o cliente poderá

solicitar a emissão de segunda via, carregada com os créditos restantes do cartão

danificado, mediante a devolução do cartão e o pagamento de nova taxa de emissão

no valor estabelecido no § 2º, que não será restituída.

§ 6º - Fica o estabelecimento obrigado a emitir nota fiscal dos produtos adquiridos,

a ser fornecida ao cliente quando solicitada, e disponibilizar terminal para consulta

dos créditos e do consumo debitado no cartão.

Art. 4º - Em caso de furto, roubo ou extravio de ficha, “ticket” de caixa, cupom fiscal

ou  de  cartão  sem  identificação  do  cliente  pré-pagos,  o  estabelecimento  não  se

responsabilizará pela restituição de qualquer valor,  inclusive referente aos créditos

carregados no cartão ou da taxa de sua emissão, ainda que o cartão seja bloqueado
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a pedido do cliente.

Parágrafo único -  Somente poderão ser transferidos para outro cartão os créditos

de cartões com identificação do cliente e bloqueados em caso de furto, roubo ou

extravio, mediante o pagamento da taxa de emissão de segunda via.

Art.  5º  -  Os  estabelecimentos  a  que  se  refere  esta  lei  deverão  se  adequar  às

exigências nela previstas no prazo de 60 dias da data da sua publicação, ficando

vedada,  a partir  de então,  a utilização de comandas de consumo individuais  pós-

pagas por qualquer estabelecimento.

Art. 6º - Aos estabelecimentos infratores dos dispositivos desta lei serão aplicadas

as  penalidades  previstas  no  Código  de  Direito  do  Consumidor,  além  das  demais

sanções penais cabíveis.

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação

Sala das Reuniões, 25 de junho de 2013.

Fred Costa

Justificação: É prática comum nos bares, boates, casas noturnas e de espetáculos

do  nosso  país  a  utilização  de  comanda  individual  para  controle  e  cobrança  dos

produtos consumidos.

Considerada bastante cômoda tanto pelos consumidores, que só precisam efetuar

um único pagamento no caixa ao sair do estabelecimento, como também pelos seus

proprietários, por centralizar as cobranças nas mãos de poucos funcionários, essa

prática, lamentavelmente, favorece a falta de segurança dos consumidores.

Como é sabido, nesses estabelecimentos o controle de saída se faz mediante a

demonstração do pagamento da comanda, o que impede que qualquer cliente saia

sem prestar contas a algum funcionário ou segurança.

Além das filas enormes que se formam nos caixas ao final da noite, que podem

ensejar  as  costumeiras  brigas  que  ameaçam  a  integridade  até  mesmo  dos  não

envolvidos, a saída do estabelecimento fica seriamente comprometida em casos de

emergência, já que o cliente não pode sair sem o comprovante de pagamento.

Em outros países o pagamento nos estabelecimentos noturnos se faz, em geral,

diretamente ao barman ou no caixa, a cada produto adquirido, ou seja, antes do seu

consumo.
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Se tal prática não é tão cômoda como o sistema de comanda aqui utilizado, é, com

certeza, mais segura, pois dá ao cliente a liberdade de deixar o local quando quiser,

seja por vontade própria ou em caso de acidente ou qualquer outro imprevisto.

Conforme divulgado pela revista Época, do dia 4 de fevereiro, muitos acidentes, e

até  mesmo tragédias  como a  que aconteceu  em  Santa  Maria(RS),  poderiam  ser

evitados se houvesse normas de segurança mais rígidas e um sistema de cobrança

de consumo diferente do que se pratica atualmente, que não prejudicasse a saída

dos clientes.

Assim é que a proposta ora apresentada, visa, justamente, garantir a liberdade do

cliente deixar o local na hora que quiser ou precisar, com a aquisição de um crédito

antecipado,  através  de  ficha  ou  cartão  pré-pago,  e  que  oferece  as  mesmas

comodidades da comanda individual hoje utilizada, seja para o consumidor ou para o

empresário.

Com essa nova forma de pagamento, a evacuação do estabelecimento pode ser

feita de forma rápida e sem qualquer impedimento, inclusive através de portas de

emergência com barras anti pânico, cuja instalação tem sido evitada para não permitir

a  saída  livre do  cliente.  Somente  com o  fim da comanda de consumo pós-paga,

poderá ser adotada essa providência, que é considerada uma das principais medidas

de segurança para locais fechados onde há concentração de pessoas.

O consumidor fica, assim, com total liberdade para sair quando quiser e com maior

autonomia  para  consumir  de  acordo com  o  seu  orçamento,  já  que  o  pagamento

antecipado  lhe  possibilita  controlar  melhor  os  seus  gastos.  O  proprietário,  do

estabelecimento, por sua vez, tem garantido o pagamento dos produtos consumidos.

Ressalte-se, ainda, que com a substituição das comandas pós-pagas pelas fichas

ou cartão pré-pagos previstas no projeto em tela, elimina-se uma penalidade adotada

por parte de alguns estabelecimentos, que cobram uma taxa abusiva pela perda ou

extravio da comanda, muitas vezes superior ao valor do consumo realizado.

Pela proposta ora apresentada, o furto, a perda ou roubo das fichas ou cartões não

identificados impõem ao consumidor apenas o prejuízo pelo valor efetivamente pago.

Em contrapartida, com a possibilidade de bloqueio do cartão, quando se tratar de

cartão  com  identificação  do  cliente,  poderá  ser  emitida  segunda  via  com  o
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carregamento dos créditos não utilizados, sem qualquer prejuízo para o cliente ou

para o estabelecimento.

Ressalte-se,  por  fim,  que  através  dessa  medida  os  estabelecimentos  poderão,

ainda, fidelizar clientes através de promoções para o carregamento dos cartões com

benefícios ao consumidor e ao próprio negócio, promovendo a economia como um

todo.

Diante do exposto, esperamos contar com o apoio dos nobres pares a este projeto

que visa,  acima de tudo,  garantir  a  segurança e  o direito  à  vida  do  consumidor,

mediante a adoção de um sistema moderno e eficiente de consumo pré-pago.

-  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 Nº 4.227/2013

Regulamenta o funcionamento de categorias de base para formação de atletas nos

clubes de desporto do Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º -  Esta lei destina-se a assegurar à criança e ao adolescente, na forma da

Constituição  da  República  Federativa  do  Brasil  e  do  Estatuto  da  Criança  e  do

Adolescente, Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990, com absoluta prioridade,

entre outros direitos, a profissionalização, a dignidade humana, a saúde, o lazer, a

educação e a ampla liberdade para a prática esportiva.

Art. 2º -  Fica autorizada, no Estado, a manutenção, pelos clubes de desporto, de

categoria de base para formação de atletas, destinada a crianças e adolescentes

menores de 14 anos.

Art. 3º -  Ficam os clubes autorizados a promover testes de seleção com atletas de

qualquer idade.

Parágrafo único -  A realização de seleção com crianças e adolescentes deverá ser

expressamente  autorizada  pelos  respectivos  representantes  legais  e  fica

condicionada à prévia apresentação de atestado médico.

Art.  4º  -   Sem  prejuízo  ao  disposto  no  art.  2º,  a  permanência  de  crianças  e

adolescentes menores de 14 anos nos clubes de futebol, em regime de internato,
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somente poderá ocorrer se os clubes oferecerem:

I -  instalações e alojamentos com condições adequadas de alimentação, higiene,

segurança e salubridade;

II -  assistência médica, fisioterápica, odontológica, psicológica e de educação física

aos atletas, além de contratação de seguro de vida;

III  -   condições  de  conforto  para  que  os  menores  que  vêm  de  outras  cidades

visitem, pelo menos duas vezes ao ano, o seu local de origem, sem que haja prejuízo

da assiduidade às aulas.

Art.  5º -  Os clubes têm prazo máximo de sessenta dias, desde a aplicação do

primeiro teste, para avaliação e testes do atleta e para definição sobre a inclusão ou

não do referido em seu quadro de atletas da categoria de base.

Art. 6º - A participação dos menores em quaisquer eventos e competições em que

ingressem os clubes de futebol não poderá, em nenhuma hipótese, ser compulsória,

devendo  ser  garantida  a  audiência  dos  representantes  legais  da  criança  ou

adolescente.

Art. 7º - Ficam os clubes autorizados a participar de competições e manter suas

atividades normais mesmo no período de férias escolares.

Art. 8º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita os infratores a multa de

R$1.000,00 (mil reais) a R$10.000,00 (dez mil reais), com graduação correspondente

à gravidade da infração, que será triplicada em caso de reincidência.

Art. 9º - O Poder Executivo, por meio de seu órgão competente, acompanhará e

fiscalizará o cumprimento desta lei.

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

Sala das Reuniões, 25 de junho de 2013.

João Vítor Xavier

Justificação: Os clubes de desporto do Estado de Minas Gerais sofrem com a falta

de regulamentação das categorias de base, e a situação fica ainda mais complicada

por se tratar de menores de idade.

É o entendimento do Ministério Público do Trabalho que ao invés de os jovens e

crianças estarem construindo um  futuro  melhor,  através de  lazer  -   que é  o  que

acontece - estariam trabalhando.
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Ao perceber que o necessário para regularizar essa situação seria uma legislação

mais clara, entendemos que seria fundamental um projeto de lei para o Estado de

Minas Gerais, pois os benefícios que os clubes sérios trazem a esses jovens, como

boa alimentação, boa moradia, acompanhamento de saúde, e uma boa base para a

vida, são regras fundamentais para todo ser humano.

Por sua importância, contamos com o apoio dos nobres pares à aprovação deste

projeto.

-  Publicado,  vai  o  projeto  às  Comissões  de  Justiça,  Esporte  e  Fiscalização

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

PROJETO DE LEI Nº 4.228/2013

Declara de utilidade pública a Associação do Amor, com sede no Município de Iapu.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação do Amor, com sede no

Município de Iapu.

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

Sala das Reuniões, 25 de junho de 2013.

Rosângela Reis

Justificação: A Associação do Amor é a entidade civil de direito privado, de natureza

filantrópica, sem fins lucrativos, de caráter de assistência social, educacional, cultural,

de saúde, de estudo e pesquisa, desportivo, ambiental e outros, que visa promover

gratuitamente ações para proteção das crianças e das famílias assistidas através de

propostas  efetivas  de  promoção  da  vida  individual  e  coletiva.  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 4.229/2013

Autoriza as escolas estaduais a ceder suas quadras esportivas à comunidade para

prática de esportes.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º -  Ficam autorizadas as escolas estaduais que possuem quadra de esportes

a cedê-las aos requerentes da comunidade do Bairro em que se localizam para a

prática de esportes, sem prejuízo de suas atividades escolares.

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

Sala das Reuniões, 25 de junho de 2013.

Deiró Marra

Justificação: É incalculável o benefício que o esporte proporciona à sociedade. A

inclusão social  e  os  inúmeros  benefícios  que a  atividade física  traz à  saúde são

alguns itens que fazem com que o esporte desempenhe,  perante  a  sociedade,  o

importante papel de favorecer a inclusão social, tirando crianças e adolescentes das

ruas, auxiliando na prevenção e no combate às drogas e à violência e contribuindo

para a promoção da segurança pública.

Além  da  inclusão  social,  o  esporte  proporciona  inúmeros  benefícios  à  saúde

humana, atuando na prevenção de várias doenças. Por isso é essencial o estímulo e

a  prática  de  esportes  na  sociedade  como  forma  de  melhorar  a  convivência  na

sociedade e na promoção da paz social.

É de suma importância ressaltar que a cessão das quadras esportivas das escolas

estaduais à comunidade em que se localizam, para a prática de esportes, se dará

somente em horários e dias que não afetem o andamento das atividades escolares

dessas escolas.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 4.230/2013

Dispõe sobre a compensação financeira aos Municípios em virtude de perda de

receita causada por desoneração fiscal.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, decreta:

Art. 1º - O Estado compensará financeiramente os Municípios que tiverem perda de

receita, causada em virtude de desoneração fiscal, nos impostos de que trata o art.

158, incisos III e IV, da Constituição Federal.

Art.  2º  -  A compensação ocorrerá na mesma data em que é feito o repasse da

parcela dos impostos pertencentes aos municípios.



1286
____________________________________________________________________________

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

Sala das Reuniões, 25 de junho de 2013.

Ana Maria Resende

Justificação: Este projeto é de suma importância, pois a desoneração dos impostos

concedidos pelo governo não deverá impactar na cota que é destinada a determinado

Município. A medida evitará que o município fique prejudicado com um repasse menor

em razão da desoneração. Deste modo, estaremos contribuindo para um Estado mais

justo e solidário.

Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres colegas para a aprovação deste

projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

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

PROJETO DE LEI Nº 4.231/2013

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Ibitiúra de Minas o imóvel que

especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Ibitiúra de Minas

a área de 880,80m² (oitocentos e oitenta  metros  quadrados e oitenta centímetros

quadrados)  a  ser  destacada  do  imóvel  com  registro  no  Cartório  de  Registro  de

Imóveis  da  Comarca  de  Caldas,  sob  o  nº  612,  de  26  de  novembro  de  1976,

constituído por um terreno com área total de 5.222,29m² (cinco mil, duzentos e vinte e

dois  metros  quadrados  e  vinte  e  nove  centímetros  quadrados),  situado  na  Rua

Antônio Pinto de Carvalho, no Município de Ibitiúra de Minas.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo será destinado a

construção de creche.

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, 25 de junho de 2013.

Dalmo Ribeiro Silva
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Justificação: Este projeto de lei tem por objetivo formalizar a doação de terreno com

área de 880,80m² a ser desmembrada da área total, de propriedade do Estado de

Minas Gerais, ao Município de Ibitiúra de Minas, para a construção de creche.

Fundamenta-se o interesse do Município na formalização da doação desse imóvel

de  propriedade  do  Estado pela  necessidade de atendimento  à população.  Assim,

apresentamos este projeto de lei, esperando contar com o apoio dos nobres pares

desta Casa para sua aprovação.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

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

PROJETO DE LEI Nº 4.232/2013

Declara de utilidade publica a Associação Cultural,  Artística e Esportiva Projetar,

com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  publica  a  Associação  Cultural,  Artística  e

Esportiva Projetar, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 25 de junho de 2013.

Fred Costa

Justificação:  A Associação  Cultual,  Artística  e  Esportiva  Projetar,  com  sede  no

Município  de  Belo  Horizonte,  fundada  em  2011,  é  considerada  uma  entidade

filantrópica, sem fins lucrativos e de duração indeterminada.

Cumprindo totalmente suas finalidades sociais e estatutárias, a entidade exerce sua

função  plena  e  regular  há  quase  um  ano,  tendo  por  objetivo  atuar,  sempre  no

interesse da comunidade, nas áreas de proteção e defesa dos direitos humanos e

sociais, de proteção e conservação do meio ambiente e de defesa da educação, da

cultura, do esporte e da assistência social; desenvolver programas, projetos e outras

formas de ação técnica, coletiva, pública ou privada, voltadas para o meio ambiente,

os  direitos  humanos,  a  educação,  a  cultura,  o  esporte  e  a  assistência  social;

promover a qualidade de vida de famílias carentes e moradoras de regiões de risco;

fomentar  a  integração  social  e  profissional  entre  os  assistidos;  e  sensibilizar  a

sociedade civil sobre a importância dos programas sociais.
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A concessão do título de utilidade pública  é de imensurável  importância para  a

Associação Cultural, Artística e Esportiva Projetar, pois poderá firmar parcerias com

diversos órgãos públicos estaduais, o que viabilizará a ampliação de sua atuação em

prol  da comunidade,  bem como lhe dará a possibilidade de prosseguir  com seus

múltiplos projetos e de instaurar novos.

Diante  do  exposto,  contamos  com  o  apoio  de  nossos  nobres  pares  para  a

aprovação  deste  projeto  de  lei,  que  acreditamos  ser  indispensável  para  que  a

entidade possa dar sequência a seus trabalhos em Belo Horizonte.

- 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 4.233/2013

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Rafah,  com  sede  no  Município  de

Janaúba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -   Fica declarada de utilidade pública a Associação Rafah, com sede no

Município de Janaúba.

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

Sala das Reuniões, 25 de junho de 2013.

Luiz Henrique

Justificação: A Rafah iniciou os seus trabalhos em 2009, com o objetivo de difundir

e incentivar a prevenção ao uso de drogas e de conscientizar a população sobre essa

questão.

Acreditando que a falta de políticas antidrogas é a razão do crescente número de

usuários, a Rafah desenvolve atividades que auxiliam o poder público no combate ao

uso de drogas. Ela mantém uma rede de parcerias com comunidades terapêuticas de

todo  o  País  para  encaminhar  dependentes  químicos  para  internações.  A Rafah

promove  ainda  um  interessante  programa  de  prevenção  ao  uso  de  drogas,  que

consiste  na  realização  de  palestras  em  escolas,  empresas  e  eventos,  e  oferece

também  cursos  de  capacitação  profissional  e  iniciação  cultural  para  crianças,

adolescentes e jovens da região.
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A Rafah é uma instituição que vem lutando para libertar as pessoas do mundo das

drogas. Realiza uma obra de destaque no Norte de Minas Gerais, a qual não pode

parar.

- 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 4.234/2013

Declara de utilidade pública a Associação dos Estudantes Universitários da Cidade

de Dores do Indaiá -  Aseudi - , com sede no Município de Dores do Indaiá.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -   Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Estudantes

Universitários da Cidade de Dores do Indaiá -  Aseudi - , com sede no Município de

Dores do Indaiá.

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

Sala das Reuniões, 25 de junho de 2013.

Mário Henrique Caixa

Justificação: A Associação dos Estudantes Universitários da Cidade de Dores do

Indaiá -  Aseudi -  é uma associação civil de direito privado, sem finalidade lucrativa,

político-partidária ou religiosa, com atuação nesse Município.

A entidade tem por finalidade congregar estudantes em busca de soluções para os

problemas  de  ordem  estudantil  e  educacional;  promover  atividades  recreativas,

sociais,  esportivas e culturais  que estiverem ao seu alcance e interesse; oferecer

serviços especiais, tais como palestras, seminários, excursões, cursos de qualificação

profissional  a  estudantes  desempregados,  pré-vestibulandos  e  outros  eventos

culturais;  e  incentivar  o  desenvolvimento  cultural  da  cidade,  em  todas  as  suas

modalidades.

A Associação ainda tem por  objetivo  firmar  convênios  com entidades  de direito

público  ou  privado,  visando  obter  vantagens  para  os  associados,  especialmente

subsidiar  o  transporte  coletivo  de  estudantes  universitários  que  frequentem

faculdades, universidades e cursos técnicos superiores fora do Município.

A  sua  diretoria  é  constituída  por  pessoas  de  reconhecida  idoneidade,  que
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desenvolvem atividades voluntárias. A entidade atende aos requisitos exigidos pela

Lei n.° 12.972, de 1998, que dispõe sobre a declaração de utilidade pública.

Por sua importância, contamos com o apoio de nossos pares à aprovação deste

projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Educação,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.235/2013

Dispõe sobre a obrigatoriedade de as concessionárias de serviços de transporte de

passageiros, no Estado, eliminarem os degraus e instalarem ar condicionado em seus

veículos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - As concessionárias de serviços de transporte urbano e intermunicipal de

passageiros por ônibus deverão eliminar  os degraus de entrada e saída em seus

veículos.

Art. 2º - As concessionárias de serviços de transporte coletivo deverão instalar em

seus veículos sistema de ar condicionado.

Art. 3º - O Estado deverá regulamentar esta lei no prazo de cento e oitenta dias,

fixando o prazo para seu cumprimento.

Sala das Reuniões, 25 de junho de 2013.

Pompílio Canavez

Justificação: As péssimas condições do transporte coletivo, tanto municipal quanto

intermunicipal,  são  o  verdadeiro  vandalismo  praticado  contra  o  povo  brasileiro,

obrigado a se deslocar para o trabalho e para suas casas “esmagado” dentro dos

ônibus, além de pagar tarifas que correspondem, somadas ao final do mês, a até 30%

do valor do salário mínimo.

O  rebaixamento  dos  pisos  dos  ônibus,  facilitando  a  entrada  e  saída  dos

passageiros, bem como dos portadores de necessidades especiais, e a instalação de

ar condicionado melhorariam não só a qualidade do transporte público como também

a própria qualidade de vida da população.

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

PROJETO DE LEI Nº 4.236/2013

Declara de utilidade pública a Obra Social Eduarda Pereira de Oliveira, com sede

no Município de Contagem

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica declarada de  utilidade pública  a  Obra  Social  Eduarda Pereira  de

Oliveira, com sede no Município de Contagem.

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

Sala das Reuniões, 25 de junho de 2013.

Rômulo Veneroso

Justificação:  A Obra  Social  Eduarda  Pereira  de Oliveira desenvolve  importantes

programas sociais de interesse público,  voltados em especial  ao atendimento e à

proteção  da  família,  da  maternidade,  da  infância,  da  adolescência  e  da  velhice.

Também trabalha na promoção e administração de serviços culturais e educacionais,

preservação e conservação do patrimônio histórico e artístico.

Conforme documentação anexa,  a  associação preenche os requisitos  da Lei  nº

12.972 de 27 de julho de 1998, para declaração de utilidade pública, razão pela qual

contamos  com  o  apoio  dos  nobres  membros  desta  Casa  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 4.237/2013

Dispõe sobre a proibição do uso de recursos públicos para contratação de artistas

que em suas músicas, danças ou coreografias incentivem a violência, atentem contra

a moral, a honra e os bons costumes ou causem situação de constrangimento.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - É vedada a utilização de recursos públicos para contratação de artistas que

em  suas  músicas,  danças  ou  coreografias  desvalorizem,  incentivem  a  violência,

atentem  contra  a  moral,  a  honra  e  aos  bons  costumes  ou  causem  situação  de

constrangimento.
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Art.  2º  -  Os  gestores  públicos  que  descumprirem  o  disposto  no  art.1º  serão

multados em 10.000 Ufirs.

Paragrafo único - A receita arrecadada com as multas, da qual trata o "caput" do

artigo, será revertida para entidades que atuem na proteção dos direitos das crianças

e dos adolescentes.

Art. 3º - A Secretaria Estadual de Defesa Social - SEDs - apresentará anualmente

um relatório com nomes de artistas que em suas músicas, danças ou coreografias

que incentivem a violência, atentem contra a moral e os bons costumes ou causem

situação de constrangimento.

Art.  4º - Considerar-se-ão para efeitos desta lei  as apresentações em rádio, TV,

vídeo e internet, conforme o "caput" do art. 1º, mesmo que as músicas, danças ou

coreografias não tiveram sua produção custeados pelo erário público.

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

Sala das Reuniões, 25 de junho de 2013.

Carlos Henrique

Justificação: Sabemos que a música é uma manifestação cultural importantíssima.

É a arte de exprimir sentimentos e transmitir  mensagens através de sons. Exerce,

portanto,  grande  influência  -  por  meio  de  cadeias  de  acordes,  versos  rimados  e

sequências  vocais  -  na  formação  daquilo  que  comumente  se  chama  de  ideário

popular.

Além disso, é perfeitamente cabível afirmar que a música, mais do que expressão

artístico-cultural, configura-se como instrumento de mobilização. Afinal, quem não se

lembra das belíssimas canções que marcaram algum momento importante em nossas

vidas!

Por isso, é importante atentar para os conteúdos ofensivos de alguns dos "hits" do

momento,  especialmente  no  que  se  refere  ao  reducionismo  e  desqualificação  de

grupos ou classes sociais, quer sejam femininos ou masculinos, inclusive de crianças

ou adolescentes. Em algumas composições, a mulher é tratada como objeto sexual,

em outras, sob o perigoso pretexto de brincadeira momentânea, prega-se, mesmo

que  involuntariamente,  a  violência  de  gênero  e  a  discriminação.  Em  outras  o

machismo impera de forma desrespeitosa e grotesca. É necessário ver essa situação
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como um problema social e não apenas cultural. Afinal de contas, muitas pessoas

internalizam o teor dessas canções no subconsciente. Ou pior  ainda: banalizam o

destrato da moral e dos bons costumes.

Há de se cobrarem providências acerca das questões acima suscitadas. O país vive

um momento especial,  em que o Estado, ao ter criado espaços institucionais para

todos e lançar mão de plano de políticas públicas de gêneros diversos, assumiu a

responsabilidade de eliminar as desigualdades. Além do mais, existem muitas outras

formas lúdicas e criativas de celebrar a alegria, sem apresentar o ser humano e suas

carências e necessidades de forma pejorativa.

A Constituição Federal de 1988, seguindo os pressupostos internacionais e a luta

dos movimentos sociais, torna iguais os direitos de todos, inclusive no rol dos direitos

humanos; no seu art. 5°, equipara os direitos de homens e mulheres.

Nesse sentido, apresento a esta egrégia Casa Legislativa o presente projeto de lei,

que veda a contratação,  com recursos públicos ou não,  de artistas que em suas

músicas, coreografias e danças desvalorizem, incentivem a violência, atentem contra

a moral, a honra e os bons costumes ou causem situação de constrangimento.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Cultura e de Fiscalização

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

PROJETO DE LEI Nº 4.238/2013

Dá denominação ao trecho da Rodovia LMG-764 que liga o Município de Tiros à

MG-235.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º -  Fica denominado José Hironilton Lopes o trecho da Rodovia LMG-764 que

liga o Município de Tiros à MG-235.

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

Sala das Reuniões, 25 de junho de 2013.

Inácio Franco

Justificação:  José Hironilton Lopes  foi  por  dois  mandatos Prefeito  da cidade de

Matutina.  Pessoa  muito  respeitada  pelos  cidadãos  desse  Município  e  de  toda  a

região,  foi  também  um  empresário  bem-sucedido  do  ramo de  laticínios,  gerando

muitos empregos para a população da região.
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Aos 49 anos de idade, José Hironilton foi vítima de um acidente na BR-262, que lhe

tirou a vida, quando, no seu último ato de ajuda ao próximo, parou seu veículo para

socorrer um motorista de uma carreta tombada no asfalto.

Diante dos fatos de sua vida pública, profissional e pessoal, consideramos justa

essa homenagem, que eternizará seu nome e contamos com o apoio dos nobres

pares desta Casa para aprovação deste projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Transporte,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.239/2013

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Aimorés 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 Aimorés imóvel

com área de 12.956,85 m² (doze mil novecentos e cinquenta e seis vírgula oitenta e

cinco  metros  quadrados),  situado  nesse  Município,  na  Rua  Getúlio  Vargas,  s/nº,

Bairro Conceição do Capim, registrado com o nº R-4.636, a fls. 138 do Livro 3-C, no

Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Aimorés.

Parágrafo único -  O imóvel  a que se refere o “caput”  deste  artigo  destina-se à

implantação de um centro de tratamento de dependentes químicos no Município de

Aimorés.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no art. 1º.

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

Sala das Reuniões, 25 de junho de 2013.

Jayro Lessa

Justificação: Este projeto objetiva a doação ao Município de Aimorés de imóvel de

propriedade do Estado situado nesse Município.

Visando atender ao interesse público, o Executivo Municipal solicita a doação do

imóvel para a implantação de um centro de tratamento de dependentes químicos,

dentro da política nacional antidrogas.
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Considerando  justa  a  doação  pretendida,  contamos  com  o  apoio  dos  nobres

Deputados e Deputadas para a aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

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

PROJETO DE LEI Nº 4.240/2013

Institui  o  Polo  Sul  Mineiro  de  Incentivo  a  Cultura  de  Banana  e  dá  outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituído o Polo Sul Mineiro de Incentivo a Cultura de Banana.

Parágrafo único - Integram o Polo de que trata o “caput” deste artigo os Municípios

de Brasópolis,  Bueno Brandão,  Cachoeira de Minas,  Cambuí,  Careaçu,  Carmo de

Minas, Conceição das Pedras, Conceição dos Ouros, Consolação, Córrego do Bom

Jesus,  Cristina,  Dom  Viçoso,  Espírito  Santo  Dourado,  Gonçalves,  Heliodora,

Inconfidentes,  Itajubá,  Maria  da  Fé,  Natércia,  Ouro  Fino,  Paraisópolis,  Pedralva,

Piranguçu,  Piranguinho,  Pouso  Alegre,  Santa  Rita  do  Sapucaí,  São  Gonçalo  do

Sapucaí,  São  José  do  Alegre,  Sapucaí-Mirim  e  Silvianópolis,  sendo  Brasópolis  o

Município sede do polo.

Art. 2º - São objetivos do polo de que trata esta lei:

I  -  incentivar a produção,  a industrialização,  a comercialização e o consumo de

banana em todo o Estado e especialmente na Região Sul;

II - promover o desenvolvimento e a divulgação de tecnologias aplicáveis à cultura

da banana, em especial os métodos de irrigação e a produção de material genético

básico;

III - estimular a melhoria da qualidade dos produtos, tendo em vista o aumento da

competitividade do setor;

IV - contribuir para a geração de empregos e para o aumento da renda no meio

rural, principalmente mediante ações voltadas para a agricultura familiar, observando-

se os princípios do desenvolvimento sustentável.

Art. 3º - Compete ao Poder Executivo, na administração e gerência do polo:

I  -  promover  o  zoneamento  agroambiental  fundamentado  na  potencialidade

climática e edáfica do Estado, identificando, na região, as áreas propícias ao cultivo
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da banana;

II - promover o desenvolvimento e a divulgação de tecnologias aplicáveis à cultura

da banana, especialmente os métodos de irrigação e a produção de material genético

básico;

III - elaborar normas de classificação e padronização de produtos e embalagens;

IV - exercer controle fitossanitário dos materiais de propagação das plantas, bem

como do uso de agrotóxicos;

V  -  destinar  recursos  específicos  para  a  pesquisa,  a  inspeção  sanitária,  a

assistência técnica e a extensão rural;

VI  -  fornecer  assistência  técnica  aos  produtores,  sendo  esta  gratuita  para  a

agricultura familiar;

VII  -  desenvolver  ações  de  capacitação  profissional  de  técnicos,  agricultores  e

trabalhadores, inclusive quanto aos aspectos gerenciais e de comercialização;

VIII  -  criar  mecanismos  que  propiciem  tratamento  tributário  diferenciado  para  a

instalação de agroindústrias da banana nas áreas de concentração de produção da

fruta;

IX - criar, nas instituições bancárias oficiais, linhas de crédito especiais para:

a)  a  implantação  e  o  custeio  de  culturas  definidas  como  prioritárias  para  o

desenvolvimento da fruticultura mineira;

b) o investimento em unidades de beneficiamento e de embalagem de frutas, por

associações ou cooperativas de produtores;

c) a implantação de pequenas indústrias processadoras de frutas, por associações

e cooperativas de produtores;

d) a adequação e a ampliação de indústrias caseiras processadoras de frutas.

Art. 4º - As ações governamentais relacionadas à implementação do polo a que se

refere esta lei contarão com a participação de representantes dos produtores e das

entidades  públicas  e  privadas  ligadas  à  produção,  à  comercialização,  ao

armazenamento, à industrialização e ao consumo de banana.

Art. 5º - O Poder Executivo enviará à Assembleia Legislativa, semestralmente, os

dados  estatísticos  relativos  ao  polo  de  que  trata  esta  lei,  incluindo  o  número  de

associações,  cooperativas  e  produtores  individuais  atendidos  e  o  montante  de
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recursos liberados pelas linhas de crédito oficiais.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 25 de junho de 2013.

Dalmo Ribeiro Silva

Justificação:  Minas  Gerais  é  o  quarto  maior  produtor  de  banana  do  Brasil,

respondendo por 8,4% da produção nacional. A produção vem crescendo ano a ano e

a bananicultura é uma atividade de grande importância para a economia do sul de

Minas.  Na área de abrangência da regional  da Emater  de Pouso Alegre,  existem

8.751 hectares plantados. Desses, conforme dados técnicos, 96% são ocupados com

a variedade do grupo da banana prata. Cada hectare de banana gera três postos de

serviços,  oito  mil  hectares  geram  24  mil  empregos  e  o  número  de  produtores

envolvidos é calculado em torno de 3.500 agricultores.

A banana tem enorme importância social, pois é fonte barata de energia, minerais e

vitaminas  sendo  fundamental  para  a  complementação  da  dieta  alimentar  das

populações de baixa renda.

A banana pode ser consumida “in natura”, industrializada sob a forma desidratada

ou transformada em diversos tipos de doces.

Visando o fortalecimento da cultura da banana na região sul do Estado de Minas

Gerais, para garantir aos produtores a promoção do equilíbrio no desenvolvimento

sustentável da região, rogo aos meus pares a apreciação e consequente aprovação

deste projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Política Agropecuária e de

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.241/2013

Determina às empresas que comercializam pilhas, baterias e aparelhos eletrônicos

de pequeno porte no Estado a instalação de coletores de lixo eletrônico.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º - As empresas que comercializem no Estado pilhas, baterias e aparelhos

eletrônicos de pequeno porte ficam obrigadas a instalar coletores de lixo eletrônico.

§ 1º - Entendem-se como aparelhos eletrônicos de pequeno porte: computadores,
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monitores,  “scanners”,  impressoras,  copiadoras,  televisores  e  aparelhos  de  som,

pilhas e baterias produzidos em larga escala e sujeitos ao avanço tecnológico.

§ 2º - Os coletores de que trata este artigo serão instalados no recinto da empresa

vendedora e em local de fácil acesso.

Art. 2º - O material eventualmente recolhido deverá receber o apoio do fabricante

para o seu destino final, com os seguintes objetivos:

I - reutilização, quando possível, dos equipamentos para estender sua vida útil;

I - descarte de maneira responsável.

Art.  3º - O descumprimento desta lei  sujeitará o infrator a uma multa pecuniária

equivalente a vinte salários mínimos, cujo valor será duplicado a cada reincidência.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor sessenta dias após a sua publicação, cabendo ao

Poder Executivo fiscalizar a sua aplicação.

Sala das Reuniões, 25 de junho de 2013.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação:  O  lixo  eletrônico  gerado  no  país  é  um  grande  desafio  para  os

administradores  públicos.  A  produção  de  aparelhos  eletroeletrônicos  aumenta

consideravelmente e, dada a sua versatilidade -  decorrente do avanço tecnológico - ,

alguns aparelhos, como é o caso do computador, permitem uma reciclagem de até 94

%. Os restantes 6% correspondem a componentes não recicláveis que contêm uma

grande quantidade de materiais com características físico-químicas complexas.

Os resíduos eletrônicos são compostos de: polímeros, substâncias químicas de alta

oxicidade como solventes orgânicos, éteres, difenil polibromados; ifenil policlorados,

pequenos componentes de placas, metálicos, em geral metais-traço, como mercúrio,

cádmio, lítio, bário, zinco, cobre, cobalto, chumbo, alumínio.

Todo esse material  e outros mais atirados no lixo comum ou mesmo em aterros

sanitários entram em contato com o meio ambiente liberando íons que contaminam o

solo de onde posteriormente alcançam os lençóis freáticos e a água de rios e outras

fontes que, por conseguinte, chegarão a contaminar plantas e seres vivos, entre estes

o ser humano.

Desse modo, entendemos que é dever do poder público e de toda a sociedade

disponibilizar recursos e envidar esforços no sentido da proteção do meio ambiente,
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coibindo  a  poluição  ambiental,  inclusive  a  atmosférica,  muito  significativa  pela

emissão  do  CO2  decorrente  da  queima  de  combustíveis  fósseis,  notadamente

gasolina e o óleo diesel, pelos veículos em circulação, para que possamos viver hoje

e deixar um legado às gerações futuras.

Desta forma, podemos evidenciar a importância de tal projeto de lei para o Estado

de Minas Gerais.

Portanto, pedimos o apoio dos nobres colegas para a aprovação deste projeto.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Elismar

Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 977/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.242/2013

Declara de utilidade pública o Conselho Comunitário Nossa Senhora Aparecida da

Comunidade Jacobina II, com sede em Palmópolis.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -   Fica  declarado  de  utilidade  pública  o  Conselho  Comunitário  Nossa

Senhora Aparecida da Comunidade Jacobina II, com sede em Palmópolis.

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

Sala das Reuniões, 25 de junho de 2013.

Duilio de Castro

Justificação: O Conselho Comunitário Nossa Senhora Aparecida da Comunidade

Jacobina II, com sede em Palmópolis, tem por finalidade promover o desenvolvimento

social,  econômico  e  cultural  dos  seus  associados,  desempenhando atividades  de

implantação e gerenciamento de infraestruturas comunitárias de saneamento básico,

saúde, educação e eletrificação como forma de proteção da família, da maternidade,

da infância, da adolescência e da velhice; combater a fome e a miséria através de

estímulo e aumento da produção agropecuária, objetivando a geração de emprego e

renda  das  famílias  rurais;  conscientizar  os  associados  sobre  a  proteção  e  a

preservação do meio ambiente  e  incentivar  o  plantio  de  mudas e  sementes  para

restauração  da  flora  e  fauna;  garantir  os  direitos  dos  associados  junto  ao  poder

publico,  principalmente  quanto  às  necessidades  de  educação,  saúde,  habitação,

transporte e lazer.
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Para validar a declaração de utilidade pública da referida entidade, conto com o

apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 4.995/2013, do Deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao Secretário de Defesa Social e aos demais servidores

dessa  Secretaria  pela  atuação  que  resultou  na  transferência  de  26  presos  da

Penitenciária Nelson Hungria, em Contagem, para o Estado de Mato Grosso.

Nº 4.996/2013, do Deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais civis lotados na 8ª Delegacia Especializada em

Investigação de Homicídios de Betim que participaram de operação que cumpriu seis

mandados de busca e apreensão, em 29/5/2013, no Bairro Citrolândia. (- Distribuídos

à Comissão de Segurança Pública.)

Nº 4.997/2013, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o Plug Minas - Centro de Formação e Experimentação

Digital pelos quatro anos de sua fundação. (- À Comissão de Educação.)

Nº 4.998/2013, do Deputado Antônio Carlos Arantes, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a Uptime por ter sido escolhida como a melhor franquia

de  ensino  de  idiomas  na  premiação  de  2013  da  revista  "Pequenas  Empresas  &

Grandes Negócios". (- À Comissão de Turismo.)

Nº 4.999/2013, da Deputada Luzia Ferreira, em que solicita seja encaminhado ao

Ministério dos Transportes pedido de providências para a extensão da duplicação da

Rodovia BR-262 de modo a incluir o trecho entre os Municípios de Nova Serrana e

Uberaba. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 5.000/2013, da Deputada Liza Prado, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Uberlândia pela realização

de nova edição do projeto Selo Empresa Cidadã. (- À Comissão de Turismo.)

Nº 5.001/2013, da Deputada Liza Prado, em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com a  Federação  Sindical  dos  Servidores  dos  Departamentos  de
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Estradas de Rodagem do Brasil pela apresentação da proposta de criação do Dia

Nacional de Conscientização Rodoviária, a ser comemorado em 4 de setembro. (- À

Comissão de Transporte.)

Nº  5.002/2013,  da  Deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria  de  Agricultura  pedido  de  providências  para  que  sejam  destinados  à

Associação de Pequenos Produtores Rurais da Fazenda Carro Quebrado, em Arinos,

os equipamentos que menciona com vistas à conclusão de rede de distribuição de

água  no  Projeto  de  Assentamento  Carro  Quebrado.  (-  À  Comissão  de  Política

Agropecuária.)

Nº 5.003/2013, da Deputada Liza Prado, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a Academia de Bombeiros Militar pela realização do Programa

Voluntários da Cidadania.

Nº 5.004/2013, da Deputada Liza Prado, em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com a  PMMG pelos  238 anos de sua fundação.  (-  Distribuídos  à

Comissão de Segurança Pública.)

Nº 5.005/2013, do Deputado Sávio Souza Cruz, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria  de  Meio  Ambiente  pedido  de  informações  sobre  o  que  a  Secretaria

conhece da pesca predatória no Rio São Francisco, através da ceva fixa, e sobre

eventuais providências tomadas a respeito do fato.

Nº  5.006/2013,  da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Desenvolvimento Social pedido de informações sobre

as políticas que estão sendo formuladas no âmbito do Estado para o incentivo ao

transporte público adaptado às pessoas com deficiência.

Nº  5.007/2013,  da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Desenvolvimento Social pedido de informações sobre

as políticas  estaduais  de  incentivo  e de  criação de  coordenadorias  municipais  da

pessoa com deficiência.

Nº  5.008/2013,  da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Desenvolvimento Social pedido de informações sobre

as  políticas  estaduais  de  incentivo  e  de  criação,  nos  Municípios,  de  núcleos  de

intérpretes  de  libras  para  deficientes  auditivos  e  acompanhantes  para  deficientes
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visuais,  bem  como  sobre  os  investimentos  na  formação  básica  em  libras  de

profissionais do serviço público. (- Distribuídos à Mesa da Assembleia.)

Nº  5.009/2013,  do  Deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao DNIT pedido de providências para a duplicação do trecho da BR-262

entre os Municípios de Nova Serrana e Uberaba. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 5.010/2013, do Deputado Cabo Júlio,  em que solicita seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares do 29ª Batalhão de Polícia que atuaram na

operação, no Município de Poços de Caldas, em que foram apreendidos mais de 900

pedras de "crack" prontas para consumo, um tijolo de maconha e material  para o

preparo  da  droga  e  seja  encaminhado  ao  Comando-Geral  da  PMMG pedido  de

providências  para  que  seja  concedida  aos  policiais  recompensa  pelo  relevante

serviço prestado na apreensão das drogas. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº  5.011/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

formulada manifestação de aplauso ao Sr. Sércio da Silva Peçanha por sua posse,

pelo quinto constitucional, como Desembargador do Tribunal Regional de Trabalho da

3ª Região. (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº 5.012/2013, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a Sra. Ana Lúcia de Almeida Gazzola, Secretária de Educação,

pela realização de uma série de visitas às sedes das 47 superintendências regionais

de ensino. (- À Comissão de Educação.)

Nº 5.013/2013, do Deputado Fábio Cherem, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Três Pontas pelo aniversário desse Município.

(- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 5.014/2013, do Deputado Sávio Souza Cruz, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a Escola Estadual Visconde de Caeté pela comemoração de

seus 105 anos de existência. (- À Comissão de Educação.)

Nº  5.015/2013,  da  Comissão  Extraordinária  das  Águas,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Presidente da República,  aos Ministérios  de  Meio  Ambiente,  dos

Recursos Hídricos e da Amazônia Legal e de Agricultura, Pecuária e Abastecimento

cópia de documento resultante de audiência pública dessa Comissão e pedido de

providências para viabilizar pequenos barramentos de cursos de água para uso em
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propriedade rural, por meio de ato infralegal que os trate como de interesse social.

Nº  5.016/2013,  da  Comissão  Extraordinária  das  Águas,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  à  Presidência  do  Conselho  Nacional  de  Meio  Ambiente  pedido  de

providências para regulamentar a construção de barraginhas como atividade de baixo

impacto.

Nº  5.017/2013,  da  Comissão  Extraordinária  das  Águas,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Presidência do Conselho Estadual de Política Ambiental pedido de

providências para regulamentar a construção de barraginhas como atividade de baixo

impacto.

Nº  5.018/2013,  da  Comissão  Extraordinária  das  Águas,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Secretaria de Meio Ambiente e à Diretoria-Geral do Igam pedido de

providências  para  aprimorar  os  processos  de análises  de  outorga para  pequenos

barramentos.

Nº  5.019/2013,  da  Comissão  Extraordinária  das  Águas,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Governador do Estado, à Secretaria de Planejamento e à Secretaria

de  Meio  Ambiente  pedido  de  providências  com  vistas  à  realização  de  concurso

público para prover a escassez, nos quadros da Secretaria de Meio Ambiente, de

servidores analistas de atos autorizativos, especialmente no que se refere à análise

das outorgas de uso da água. (- Distribuídos à Comissão de Minas e Energia.)

Nº  5.020/2013,  da  Comissão  Extraordinária  das  Águas,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Meio Ambiente e à Diretoria-Geral do Igam pedido de

informações  sobre  os  processos  de  outorga  de  uso  da  água  para  a  Mineradora

Kinross, no Município de Paracatu, em que se esclareça se a outorga foi enquadrada

como de grande porte, se está implantada a modalidade de captação/vazão sazonal e

como tem se dado a participação do Comitê de Bacia do Rio Paracatu no referido

processo. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº  5.021/2013,  da  Comissão  Extraordinária  das  Águas,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Secretaria de Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri

e do Norte de Minas e ao Ministério da Integração Nacional pedido de providências

para  a  retomada  do  projeto  de  execução  da  Barragem  de  Santa  Maria,  no  Rio

Araçuaí.
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Nº  5.022/2013,  da  Comissão  Extraordinária  das  Águas,  em  que  solicita  sejam

encaminhados aos grupos operacionais do programa Água para Todos, federais e

estaduais, pedidos de providências com vistas a que seja encaminhada solicitação ao

programa gestor do Programa Água para Todos para que se aumentem as metas

para o Vale do Jequitinhonha. (- Distribuídos à Comissão de Minas e Energia.)

Nº  5.023/2013,  da  Comissão  Extraordinária  das  Águas,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Diretoria-Geral do Igam pedido de informações sobre o volume de

água  outorgada,  superficial  e  subterrânea,  e  o  volume  disponível  para  novas

outorgas, por bacia hidrográfica estadual, bem como sobre as áreas onde há conflito

pelo uso da água, especificando-se o volume total de água outorgável na respectiva

sub-bacia, qualificando-se as atividades e usuários envolvidos nesses conflitos e o

volume outorgado a cada um dos usuários; e o número de usuários cadastrados por

bacia hidrográfica estadual  e, baseando-se nesse cadastro, o número de usuários

segundo os usos significantes e insignificantes.

Nº  5.024/2013,  da  Comissão  Extraordinária  das  Águas,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri

e do Norte de Minas pedido de informações sobre o projeto Jequitaí, esclarecendo

qual  é  o  número  de  famílias  que  serão  reassentadas,  se  essas  famílias  serão

beneficiadas  no  âmbito  do  projeto  de  irrigação  e  se  a  agricultura  familiar  será

priorizada. (- Distribuídos à Mesa da Assembleia.)

Nº  5.025/2013,  do  Deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Governador do Estado pedido de providências para a alteração do

inciso I do art. 6º do Anexo VI do Decreto nº 43.080, de 2002, de modo a isentar todas

as  microempresas  da  obrigatoriedade  do  uso  de  emissor  de  cupom  fiscal.  (-  À

Comissão de Turismo.)

Nº 5.026/2013, do Deputado Cabo Júlio,  em que solicita seja formulado voto de

congratulações com os policiais civis da 1ª Delegacia Regional de Polícia Civil,  de

Lavras, que atuaram na operação em que foram apreendidas 22 bananas de dinamite

furtadas de uma mineradora sediada em Ijaci.

Nº 5.027/2013, do Deputado Cabo Júlio,  em que solicita seja formulado voto de

congratulações com os bombeiros militares do 6º Batalhão de Bombeiros Militares, de



1305
____________________________________________________________________________

Governador  Valadares,  que,  em  parceria  com  a  Associação  dos  Surdos  de

Governador Valadares, realizaram palestra, voltada para a instrução de pessoas com

deficiência  auditiva  sobre  procedimentos  de  prevenção  de  acidentes  domésticos,

incêndios e efeitos das chuvas e de combate à dengue, em que foi utilizada a libras; e

seja  encaminhado  ao  Comando-Geral  do  Corpo  de  Bombeiros  Militar  pedido  de

providências para a aplicação ao caso do art. 50 do Código de Ética e Disciplina dos

Militares de Minas Gerais.

Nº 5.028/2013, do Deputado Cabo Júlio,  em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com  os  policiais  militares  do  41º  Batalhão  de  Polícia  Militar  que

atuaram na operação em que foram apreendidos, no Bairro Águas Claras, em Belo

Horizonte,  7 tabletes  e 4.121 buchas de maconha,  2.500 papelotes  de cocaína e

materiais usados no preparo dessa droga; e seja encaminhado ao Comando-Geral da

PMMG pedido de providências para a concessão a esses militares de recompensa

pelos  relevantes  serviços  prestados.  (-  Distribuídos  à  Comissão  de  Segurança

Pública.)

Nº  5.029/2013,  do  Deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Fazenda pedido de providências para que o vencimento

da primeira ou única parcela do IPVA, da Taxa de Renovação do Licenciamento Anual

do  Veículo  e  do  Seguro  DPVAT  seja  em  maio.  (-  À  Comissão  de  Fiscalização

Financeira.)

Nº  5.030/2013,  do  Deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Governador do Estado e ao DER-MG pedido de providências para

que seja incluída no programa Caminhos de Minas a pavimentação do trecho que liga

os  Municípios  de  Pratinha  e  Medeiros  ao  Distrito  de  Altolândia,  no  Município  de

Tapiraí.

Nº  5.031/2013,  do  Deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao DNIT pedido de providências para a instalação de dois redutores

eletrônicos de velocidade entre os Km 587 e 588 da BR-262, próximo ao Município de

Campos Altos. (- Distribuídos à Comissão de Transporte.)

Do Deputado Alencar da Silveira Jr. em que solicita seja anexada ao requerimento

de constituição da Frente Parlamentar com Participação Popular pelo Respeito ao
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Consumidor  de  Telefonia  Móvel  em  Minas  Gerais  proposta  de  cronograma  de

atividades dessa Frente.

Comunicações

- São também encaminhadas à Presidência comunicações dos Deputados Dilzon

Melo e Dalmo Ribeiro Silva.

Interrupção dos Trabalhos Ordinários

A Sra. Presidente - A Presidência, nos termos do § 1º do art.  22 do Regimento

Interno, interrompe os trabalhos ordinários para destinar a 1ª Parte desta reunião à

realização do ciclo de debates “Um novo olhar sobre a dependência química”.

- A ata desse evento será publicada em outra edição.

Reabertura dos Trabalhos Ordinários

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Vanderlei  Miranda)  -  Estão  reabertos  os  nossos

trabalhos ordinários.

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 quinta-feira, dia 27, às 20 horas, nos termos do edital

de convocação,  e para a ordinária na mesma data,  às  14 horas,  com a seguinte

ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na edição do dia 26/6/2013.).

Levanta-se a reunião.

ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO

CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 7/6/2013

Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões o Deputado Rômulo Veneroso,

membro  da  supracitada  Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,

declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a

aprovada e a subscreve. A Presidência informa que a reunião se destina a debater

com  representantes  de  hotéis,  bares  e  restaurantes  e  com  taxistas  as  questões

relativas  à  defesa dos  consumidores  na  Copa  das  Confederações.  A Presidência

interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Daniela de Abreu
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Arruda,  Gerente  de  Atendimento  ao  Consumidor  do  Procon  Municipal  de  Belo

Horizonte,  representando a  Sra.  Maria  Laura  Santos,  Coordenadora desse órgão;

Luciana Atheniense,  advogada,  representante  do  Movimento das Donas de Casa;

Stella  de  Moura,  Diretora  de  Promoção Turística  da  Belotur;  e  os  Srs.  Agostinho

Patrus  Filho,  Secretário  de Estado de Turismo;  Cel.  PM Wilson Chagas Cardoso,

Assessor do projeto Segurança na Copa, representando o Sr. Tiago Nascimento de

Lacerda,  Secretário  de  Estado Extraordinário  da  Copa do Mundo;  Edson Antenor

Lima, Promotor de Justiça de Defesa do Consumidor,  representando o Sr.  Jacson

Rafael  Campomizzi,  Procurador  de  Justiça  e  Coordenador  do  Procon  Estadual;

Glauco Carvalho, Assessor da Secretaria Municipal  Extraordinária para a Copa do

Mundo, representando o Sr. Camillo Fraga Reis, Secretário Municipal Extraordinário

da Copa do Mundo;Gilberto Dias, Gerente do Procon Assembleia, representando o

Sr.  Marcelo  Rodrigo  Barbosa,  Coordenador  desse  órgão;  José  Eugênio  Aguiar,

Presidente do Sindicato das Empresas de Turismo do Estado de Minas Gerais, que

são convidados a tomar assento à mesa. Registra-se também a presença das Sras.

Ana Maria Torres Ferreira Nunes, Presidente da Associação dos Guias de Turismo de

Minas  Gerais;  Mariana  Lima,  representante  da  Federação  do Comércio  de  Bens,

Serviços e Turismo do Estado de Minas Gerais; e dos Srs. Murilo Cautieiro Abi-Acl,

advogado, representante do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de

Belo  Horizonte  e  Região  Metropolitana;  Belchior  Gonçalves  Silva,  Gerente  de

Relacionamento da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Minas Gerais;

Leonardo Soares Nogueira Silva, Presidente do Sindicato das Empresas Locadoras

de Automóveis do Estado de Minas Gerais; Anderson Rocha Souza, Vice-Presidente

da  Câmara  de  Dirigentes  Logistas  de  Belo  Horizonte;  Sérgio  Eduardo  Araújo,

representante da Fiemg. O Presidente,  autor do requerimento que deu origem ao

debate, tece suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados,

para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão,

conforme  consta  das  notas  taquigráficas.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a

Presidência  agradece  a  presença  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, 11 de junho de 2013.

Rômulo Veneroso, Presidente - Liza Prado - Lafayette de Andrada.

ATA DA 19ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 3ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 10/6/2013

Às 10h15min, comparecem na Câmara Municipal de Nepomuceno os Deputados

Carlos  Mosconi  e  Pompilio  Canavez,  membros  da  supracitada  Comissão.  Estão

presentes, também, os Deputados Antônio Carlos Arantes, Carlos Henrique, Duarte

Bechir e Fábio Cherem. 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  os

Srs. Marcos Memento, Prefeito Municipal de Nepomuceno; José Maria de Oliveira,

Vice-Prefeito  de  Nepomuceno;  Francisco  Ricardo  Gattini,  Presidente  da  Câmara

Municipal  de  Nepomuceno;  Rodrigo  Caldeira  Grava Brazil,  Promotor  de Justiça  e

Diretor  da  Secretaria  das  Promotorias  de  Justiça  da  Comarca  de  Nepomuceno;

Hermógenes  Vaneli,  Presidente  do  Cosems  Regional  de  Varginha  e  Secretário

Municipal  de  Saúde  de  Três  Pontas,  representando  o  Sr.  Mauro  Guimarães

Junqueira, Presidente do Cosems-MG; Sérgio Dias Dutra, Presidente da Associação

Médica  de  Lavras,  representando  os  Srs.  Florentino  de  Araújo  Cardoso  Filho,

Presidente da Associação Médica Brasileira, e Lincoln Lopes Ferreira, Presidente da

Associação Médica de Minas Gerais; Marcos Sansão, Vereador da Câmara Municipal

de Poços de Caldas; Arnaldo Lemos Figueiredo, Prefeito Municipal de Coqueiral; e

Sras.  Luíza  Maria  Lima  Menezes,  Provedora  da  Santa  Casa  de  Misericórdia  de

Nepomuceno,  representando  o  Sr.Saulo  Converso  Lara,  Presidente  da

Federassantas;  e  Margot  Navarro  Graziani  Pioli,  Assessora  do  Governador  do

Estado, que são convidados a tomar assento à mesa. Os Deputados Carlos Mosconi

e Pompílio Canavez, autores do requerimento, passam a tecer suas considerações
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iniciais. Logo após, a Presidência passa a palavra aos convidados, para que façam

suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta

das notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

presença 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, 12 de junho de 2013.

Carlos Mosconi, Presidente - Duílio de Castro - Célio Moreira.

ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 12/6/2013

Às 14h1min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, Jayro

Lessa,  Adalclever  Lopes,  João  Vítor  Xavier,  Romel  Anízio  e  Luiz  Henrique

(substituindo o Deputado Lafayette de Andrada, por indicação da Liderança do Bloco

Transparência e Resultado),  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 matéria constante da pauta e proposições da Comissão e comunica que foi

prorrogado até o dia 27/6/2013 o prazo para o recebimento de emendas ao Projeto de

Lei nº 4.086/2013. 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. São retirados da pauta por determinação do Presidente as Mensagem nºs

403 e 451/2013 e os Projetos  de Lei  nºs  2.378/2011,  3.122,  3.587 e  3.623/2012,

4.037,  4.038  e  4.039/2013  por  haverem  sido  apreciados  em  reunião  anterior,  e

768/2011,  3.367  e  3.316/2012  por  não  cumprirem  pressupostos  regimentais.  O

Projeto de Lei nº 3.968/2013 é retirado da pauta atendendo-se a requerimento do

Deputado  Adalclever  Lopes,  aprovado  pela  Comissão.  Na  fase  de  discussão  do

parecer do Projeto de Lei nº 4.041/2013, no 2º turno, o relator, Deputado Zé Maia, o

retira e solicita a distribuição em avulso de outro parecer, que conclui pela aprovação

do projeto na forma do Substitutivo nº 1 ao vencido no 1º turno, e, na condição de
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Presidente,  determina  seja  o  parecer  em  avulso  distribuído.  Após  discussão  e

votação, é aprovado o parecer pela aprovação, do Projeto de Lei nº 3.590/2012, no 1º

turno (relator Deputado João Vítor Xavier) na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão

de  Constituição  e  Justiça.  O  parecer  sobre  o  Projeto  de  Lei  Complementar  nº

16/2011,  no  1º  turno,  deixa  de  ser  apreciado  em  virtude de solicitação de prazo

regimental  pelo  relator,  Deputado  Zé  Maia.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a

Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da

Comissão para as próximas reuniões extraordinárias nos dias 13 e 18/6, às 14 horas,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de junho de 2013.

Zé Maia, Presidente - Tiago Ulisses - Rômulo Viegas - Duarte Bechir.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

EMENDAS AO PROJETO DE LEI Nº 4.086/2013

Emenda nº 1    Autoria: Célio Moreira - PSDB

Texto da emenda: Dê-se ao art. 2º a seguinte redação:

"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

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,  observadas  as  seguintes

diretrizes:

I - redução das desigualdades sociais;

II - geração de emprego e renda com sustentabilidade econômica, social, ambiental

e regional;

III - gestão pública transparente, voltada para o serviço ao povo mineiro.

§ 1º Os orçamentos serão elaborados em consonância com as prioridades e metas
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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.".

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

Emenda nº 2    Autoria: Célio Moreira - PSDB

Texto da emenda: Dê-se ao art. 5º a seguinte redação:

"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.

§ 1º 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.

§ 2º Para fins do disposto no § 1º deste artigo:

I - os procedimentos relativos às funções do SIAFI-MG serão adaptados de modo a

observar os princípios constitucionais de autonomia administrativa e financeira;

II - o Poder Executivo prestará aos Poderes e órgãos mencionados no § 1º deste

artigo o treinamento, o apoio e o atendimento técnico-operacional  relacionados ao

processamento de dados no SIAFI-MG;

III  -  os  Poderes  e  órgãos  a  que  se  refere  o  §  1º  deste  artigo  proporão,  em

colaboração  com  o  Poder  Executivo,  com  vistas  ao  aprimoramento  da  gestão

interinstitucional do SIAFI-MG:

a) estratégias para a integração do SIAFI-MG a outros sistemas;

b) processos e projetos que alterem ou ampliem o SIAFI-MG;

c) política de desenvolvimento, manutenção e interface do SIAFI-MG.".

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

Emenda nº 3    Autoria: Célio Moreira - PSDB

Texto da emenda: Dê-se ao art. 24 a seguinte redação:

"Art.  24  -  As  empresas  estatais  dependentes  poderão  programar  despesas  de
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investimento  com  até  50%  (cinquenta  por  cento)  dos  recursos  diretamente

arrecadados, quando suas despesas correntes forem de responsabilidade, no todo ou

em parte, do Tesouro Estadual.

§ 1º O disposto neste artigo poderá ser excepcionado pela JPOF.

§ 2º 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.".

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

Emenda nº 4    Autoria: Célio Moreira - PSDB

Texto da emenda: Acrescente-se ao art. 32 os seguintes §§ 2º e 3º, passando o §2º

a §4º:

" Art. 32  - (...)

§ 2º -  A consolidação anual dos relatórios a que se refere o § 1º fará parte da

prestação de contas do Governador e sua análise integrará o parecer preliminar do

TCEMG.

§ 3º - Os eventuais responsáveis pela não apresentação tempestiva dos relatórios a

que se refere o § 1° ficam sujeitos às sanções previstas na legislação aplicável.".

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

Emenda nº 5    Autoria: Célio Moreira - PSDB

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

"Art.  ...  -  Na execução orçamentária não haverá contingenciamento de recursos

destinados:

I - às ações diretamente relacionadas com a criança e o adolescente;

II - ao Fundo Estadual de Assistência Social - Feas -;

III - aos programas de segurança pública; e

IV  -  às  ações  oriundas  de  emendas  de  iniciativa  popular  ao  PPAG  e  à  LOA

aprovadas.".

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

Emenda nº 6    Autoria: Célio Moreira - PSDB

Texto da emenda: O inciso III do art. 41 passa a vigorar com a seguinte redação:

" Art. 41 - (...)
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III  - a execução bimestral das metas físicas e financeiras do PPAG, com análise

qualitativa  e  detalhamento  da  execução  orçamentária  dos  subprojetos  e

subprocessos que constam em cada ação;".

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

Emenda nº 7    Autoria: Célio Moreira - PSDB

Texto da emenda: Acrescente-se ao art. 41 os seguintes incisos:

"Art. 41 - (...)

... - o demonstrativo, atualizado trimestralmente, das ações e respectivas despesas

relacionadas com o Programa Copa do Mundo de 2014;

... -  cópia dos contratos de operação de crédito, no prazo de 30 dias contados da

data de sua publicação, assim como a íntegra dos termos de entendimento técnico e

dos relatórios de avaliação do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal

dos Estados, celebrado entre o Estado e a União;".

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

Emenda nº 8    Autoria: Célio Moreira - PSDB

Texto da emenda: Dá nova redação ao § 1º do art. 41:

"Art. 41 - (...)

§ 1º - Em observância ao princípio da economicidade, o Poder Executivo poderá, a

seu critério, promover a publicação oficial dos anexos da Lei Orçamentária Anual e do

PPAG  na  internet,  na  página  oficial  da  Secretaria  de  Estado  de  Planejamento  e

Gestão - Seplag - , sendo que a Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais - IOMG -

deverá  manter  em  seus  arquivos  cópia  impressa  para  fins  de  consulta  dos

interessados.".

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

Emenda nº 9    Autoria: Célio Moreira - PSDB

Texto da emenda: Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo:

"Art. ... - Em observância ao princípio da publicidade, a Fapemig tornará disponível

semestralmente, em sua página oficial na internet, para acesso de toda a sociedade,

o  detalhamento  pormenorizado  dos  recursos  dispendidos  a  título  de  amparo  e

fomento à pesquisa, atendendo a no mínimo as seguintes informações:

I - nome da pesquisa/projeto/evento/programa;
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II - modalidade;

III - finalidade da pesquisa/projeto/evento/programa;

IV - área de conhecimento;

V - duração da pesquisa/projeto/evento/programa; e

VI - despesa realizada por:

a) fonte financiadora;

b) órgão e/ou instituição recebedora; e

c) pesquisador.".

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

Emenda nº 10    Autoria: Célio Moreira - PSDB

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

"Art. ...  - O Poder Executivo enviará à ALMG:

I  -  base de dados anual,  até o  5º  dia após a  publicação do PPAG e da LOA,

discriminada por:

a) rede de desenvolvimento integrado, informando nome, objetivos estratégicos e

indicadores finalísticos;

b) programas, informando número, nome, objetivo, indicador, unidade orçamentária

responsável, objetivos estratégicos e indicadores finalísticos;

c)  ações,  informando  número,  nome,  unidade  orçamentária,  finalidade,  produto,

unidade de medida, Município, região, meta física programada e crédito inicial  por

grupo de despesa, modalidade e fonte de recursos.

II - base de dados bimestral, até o 5º dia do segundo mês subsequente ao bimestre

vencido, contendo o relatório institucional de monitoramento do PPAG;

III - base de dados bimestral, até o 5º dia do mês subsequente ao bimestre vencido,

discriminada por:

a)  ações,  informando  número,  Município,  região,  meta  física  programada  e

executada, crédito autorizado e despesa realizada por grupo de despesa, modalidade

e fonte de recursos;

b)  valores  investidos,  com  a  identificação  da  ação,  do  item  de  despesa  e  do

Município.

IV - base de dados da avaliação anual do PPAG, no prazo de 5 dias contados da
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publicação do Relatório de Avaliação.".

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

Emenda nº 11    Autoria: Célio Moreira - PSDB

Texto da emenda: Dá nova redação ao art. 57:

"Art. 57 - O superávit financeiro apurado no exercício de 2014 relativo aos recursos

diretamente arrecadados -  fonte 60 -  dos órgãos e entidades do Poder  Executivo

poderá ser revertido como recursos ordinários do Tesouro Estadual para o exercício

de 2015 por meio de resolução conjunta da SEPLAG e da SEF.

Parágrafo único. A resolução a que se refere o caput não incidirá sobre superávits

financeiros de recursos:

I - provenientes de transferência do Sistema Único de Saúde - SUS - ;

II - provenientes de transferência do Sistema Único de Assistência Social - SUAS;

III - destinados à FAPEMIG;

IV - dos institutos de previdência;

V - dos fundos estaduais que exerçam funções de financiamento ou garantia.".

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

Emenda nº 12    Autoria: Célio Moreira - PSDB

Texto da emenda: Dá nova redação aos § 3º e § 4º do art. 49:

"Art. 49 -  (...)

§ 3º - Na implementação de programas de fomento, o BDMG conferirá prioridade

aos  médios,  pequenos  e  microempreendimentos,  em  especial  os  de  economia

solidária, aos pequenos produtores rurais, aos agricultores familiares, às cooperativas

e às associações de produção ou comercialização, especialmente de catadores de

material reciclável, às comunidades remanescentes de quilombos, às comunidades

indígenas, 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  fortalecimento  da

economia popular solidária, de sustentabilidade ambiental, de ampliação e melhoria

da infraestrutura e de crescimento, modernização e ampliação da competitividade do
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parque produtivo mineiro, das atividades comerciais e de serviços, do turismo e do

agronegócio, com atenção às iniciativas de inovação e desenvolvimento tecnológico,

aos  programas  de  irrigação,  às  atividades  de silvicultura,  à  agricultura  familiar,  à

agricultura urbana, à aquicultura e à pesca.".

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

Emenda nº 13    Autoria: Antônio Carlos Arantes - PSC

Texto da emenda: Acrescente-se ao art. 24 os seguintes parágrafos:

"Art. 24 - (...)

§  1º  -  As  empresas  estatais  dependentes  poderão  programar  despesas  de

investimentos  com  até  50%  (cinquenta  por  cento)  dos  recursos  diretamente

arrecadados, quando suas despesas correntes forem de responsabilidade, no todo ou

em parte, do Tesouro Estadual.

§ 2º - O disposto no parágrafo anterior poderá ser excepcionado pela JPOF."

Justificação:  JUSTIFICAÇÃO:-  Os  recursos  diretamente  arrecadados  pelas

empresas  estatais  dependentes  serão  destinados,  inclusive,  para  investimentos  e

manutenção  da  infraestrutura  preexistente,  sendo esta  infraestrutura  contrapartida

para celebração de convênios e contratos com órgãos públicos e iniciativa privada, no

cumprimento  de  suas  atividades  institucionais.  A  redação  proposta  permitirá  a

celebração  de  tais  contratos  e  convênios,  de  fundamental  importância  para  as

estatais.

Mister se faz ressaltar que semelhante redação se fez presente no art. 24 da Lei

20.373, de 09 de agosto de 2012, que trouxe as diretrizes para elaboração da Lei

Orçamentária do Estado para o exercício de 2013.

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

Emenda nº 14    Autoria: Antônio Carlos Arantes - PSC

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

"Não haverá  contingenciamento  nas ações de execução e operacionalização de

programas e projetos de geração de tecnologia, de conhecimento, de informações e

de infraestrutura,  que visem a  atender  demandas  emergenciais  e  estratégicas  de

pesquisas e experimentações do agronegócio no Estado."

Justificação: O Estado de Minas Gerais contribui substancialmente para a produção
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agrícola  do  país.  No  entanto,  o  aparecimento  de  novas  pragas  e  doenças  tem

causado enormes prejuízos à agricultura e à pecuária nacionais. Dentre estas pragas

estão o bicudo do algodoeiro que dizimou a cotonicultura mineira, a peste suína, a

ferrugem do café e outras. Para combater pragas e doenças são necessárias ações

governamentais de caráter emergencial e o desenvolvimento de tecnologias é uma

das principais ações a ser incrementadas. Hoje, a morte súbita do citrus, a ferrugem

asiática da soja e a sigatoka negra, além de outras, se apresentam  como ameaças à

agricultura  mineira  e  nacional.  Essas  doenças  causam  perda  na  qualidade  dos

produtos  e  podem  atingir  até  40%  da  produção.  Com  relação  às  demandas

estratégicas, destaca-se, entre outras, a de produção e utilização de biocombustíveis,

ambientalmente  desejáveis,  porém  ainda  carentes  de  tecnologias  totalmente

dominadas  e  disponíveis.  As  propostas  de  pesquisas  para  soluções  tecnológicas

emergenciais e estratégicas não podem ficar aguardando os eventuais lançamentos

de editais de apoio financeiro para as diversas instituições de pesquisa e estas não

podem prescindir  de recursos orçamentários para custeio de projetos, pelo menos

para aqueles de caráter emergencial e estratégico. 

Mister  se  faz  ressaltar  que  as  três  últimas  Leis  que  trataram  sobre  Diretrizes

Orçamentárias para os anos de 2005, 2006 e 2007 (art. 56 da Lei 15.291/04, art. 42

inciso XXVI da  Lei  15.699/05 e art.  40 inciso  I  da  Lei  16.314/06)  trouxeram esta

redação que contribuíram para a consolidação de ações em prol do desenvolvimento

tecnológico mineiro.

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

Emenda nº 15    Autoria: Sargento Rodrigues - PDT

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier ao art. 8º:

Art. 8º - Acompanharão a proposta orçamentária, além dos quadros exigidos pela

legislação em vigor:

(...)  -  demonstrativo  dos recursos a  serem aplicados para maior  contratação de

efetivo para Polícia Civil, Polícia Militar e Bombeiros Militares;

(...) - demonstrativo dos recursos a serem aplicados na implementação de diretrizes

na área de qualificação da Polícia Civil, Polícia Militar e Bombeiros Militares e agentes

penitenciários e socioeducativos;
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(...) - demonstrativo dos recursos a serem aplicados no aparelhamento, aquisição

de equipamentos de segurança, da Polícia Civil, Polícia Militar e Bombeiros Militares,

além do patrulhamento rural e do meio ambiente; 

(...)  -  demonstrativo  dos  recursos  a  serem  aplicados  na  aquisição  de  viaturas

compatíveis com a localidade dos destacamentos;

(...) - demonstrativo dos recursos a serem aplicados na aquisição de material de

escritório,  tal  como  aparelho  de  fax,  suprimentos  de  informática,  para  os

destacamentos; 

(...) - demonstrativo dos recursos a serem aplicados na construção e reforma de

espaços da Polícia Civil, Polícia Militar e Bombeiros Militares, para apoio financeiro às

instituições com reformas, ampliação, construção de sedes, melhoria da infraestrutura

física;

(...) - demonstrativo dos recursos a serem aplicados na manutenção das atividades

da Polícia Civil, Polícia Militar e Bombeiros Militares;

(...)  -  demonstrativo  dos  recursos  a  serem  aplicados  na  produção  de  eventos

institucionais; 

(...) - demonstrativo dos recursos a serem aplicados na realização de policiamento

ostensivo,  na  garantia  da  segurança  pública,  para  permitir  maior  interação  entre

sociedade e o sistema de defesa social, para contribuir com programas para diminuir

a criminalidade e violência;

(...)  -  demonstrativo  dos  recursos  a  serem aplicados  na  Diretoria  de  Educação

escolar e assistência social da Polícia Militar e Bombeiro Militar;

(...) - demonstrativo dos recursos a serem destinados à Polícia Civil, Polícia Militar e

Bombeiros Militares com atuação na área rural;

(...) - demonstrativo dos recursos a serem destinados ao policiamento especializado

e rodoviário;

(...) - demonstrativo dos recursos a serem aplicados no apoio à estruturação e ao

reaparelhamento de unidades prisionais e para assunção de cadeias públicas;

(...)  -  demonstrativo dos recursos a serem investidos nas unidades de saúde do

sistema prisional;      

(...)  -  demonstrativo  dos  recursos  a  serem  aplicados  na  formação,  estudo,
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atualização,  recrutamento,  treinamento,  inclusive  de  tiro,  dos  profissionais  de

segurança  pública,  Polícia  Civil,  Polícia  Militar  e  Bombeiros  Militares  e  agentes

penitenciários e socioeducativos;

(...) - demonstrativo dos recursos a serem aplicados na ampliação do número de

financiamentos concedidos no programa de apoio habitacional dos Policiais Militares

e Bombeiros Militares;

Justificação: Tratam-se de propostas vislumbrando a demonstração dos recursos

que  serão  destinados  à  Policia  Militar,  Policia  Civil,  Bombeiros  Militares,  além  de

proposições que abrangem os agentes penitenciários, socioeducativos. 

Pretende-se,  ainda,  recursos para aparelhamento das unidades,  destacamentos,

aumento  de  efetivo,  dentre  outras  medidas  importantes  e  de  solicitação reiterada

pelos interessados ao Deputado Sargento Rodrigues.

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

Emenda nº 16    Autoria: Maria Tereza Lara - PT

Texto da emenda:  A Construção da sede do 33º Batalhão de Polícia será feita em

Betim, com verba garantida no orçamento de 2013.

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

Emenda nº 17    Autoria: Paulo Lamac - PT

Texto da emenda:  Acrescente-se ao Inciso IV do Art. 1º a expressão: 

"Art. 1º 

(...)

IV - ..... do estado de Minas Gerais."

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

Emenda nº 18    Autoria: Paulo Lamac - PT

Texto da emenda:  Acrescente-se ao Art. 34 o seguinte Parágrafo 1º renumerando o

Parágrafo único:

"Art. 34.

(...)

§  1º  Será observada pelas  Empresas Controladas  pelo  Estado a aplicação das

fontes de recursos e investimentos nas seguintes áreas:

I - Folclore e Cultura; 
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II - Políticas sobre Drogas;

III - Contra Violência nas Escolas;

IV - Educação Musical nas Escolas;

V - Pesquisa, capacitação científica e tecnológica;

VI -  Mobilidade Urbana;

VII - Formação de valores políticos nos adolescentes e jovens com vistas a garantia

da democracia."

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

Emenda nº 19    Autoria: Paulo Lamac - PT

Texto da emenda:  Acrescente-se o parágrafo 8º ao Art. 49:

"Art. 49.

(...)

§ 8º - O BDMG fomentará projetos e programas nas seguintes áreas:

I - Folclore e Cultura; 

II - Políticas sobre Drogas;

III - Contra Violência nas Escolas;

IV - Educação Musical nas Escolas;

V - Pesquisa, capacitação científica e tecnológica;

VI -  Mobilidade Urbana;

VII - Formação de valores políticos nos adolescentes e jovens com vistas a garantia

da democracia."

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

Emenda nº 20    Autoria: Paulo Lamac - PT

Texto da emenda: Acrescente-se ao final do Art. 59 a expressão:

"Art. 59.

....,  a  capacitação de pesquisadores  das  instituições  estaduais  e  concessão  de

bolsas de estudo a instituições estaduais, federais e particulares."

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

Emenda nº 21    Autoria: Paulo Lamac - PT

Texto da emenda:  Acrescente-se onde convier:

Não haverá contingenciamento nos recursos destinados a:
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I - Folclore e Cultura; 

II - Políticas sobre Drogas;

III - Contra Violência nas Escolas;

IV - Educação Musical nas Escolas;

V - Pesquisa, capacitação científica e tecnológica;

VI -  Mobilidade Urbana;

VII - Formação de valores políticos nos adolescentes e jovens com vistas a garantia

da democracia.

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

Emenda nº 22    Autoria: Ulysses Gomes - PT

Texto  da emenda:  Acrescente-se na  Subseção III  da Seção II  do Capítulo III  o

seguinte Artigo, renumerando-se os demais:

"Art.     -  Os órgãos ou entidades concedentes deverão disponibilizar na internet as

informações  que  permitam  a  identificação  do  convenente,  do  objeto  das

transferências, data da assinatura dos instrumentos de transferência voluntária,  valor

inicial e datas de liberação dos recursos. 

Parágrafo único. Os órgãos concedentes deverão ainda disponibilizar na internet:

I - o conjunto de exigências e procedimentos, inclusive formulários, necessários à

realização das transferências;

II  -   os  meios  para  apresentação  de  denúncia  sobre  a  aplicação  irregular  dos

recursos transferidos.

Justificação: Mesmo após a aprovação da lei da transparência, o governo de Minas

até hoje não disponibiliza as informações referentes as transferências voluntárias de

recursos para as prefeituras e entidades privadas, de forma a permitir que o cidadão

possa  acompanhar  a  aplicação  destes  recursos  no  seu  município.  É  importante

também a criação dos instrumentos de denúncia no caso de aplicação irregular dos

recursos, incentivando o papel de fiscalização da população.

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

Emenda nº 23    Autoria: Sargento Rodrigues - PDT

Texto da emenda: Altera-se o parágrafo único do art. 7º em § 1º e acrescentam-se

os §§ 2º, 3º e4º, nos termos abaixo: 
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§ 2º - Para atender ao Art. 20, item II, alíneas a), b, c) e d) da Lei Complementar

101/2000, a receita corrente líquida arrecadada acima da prevista no exercício de

2014,  apurada  no  período  compreendido  entre  os  meses  de  setembro/2013  e

agosto/2014, e demonstrada no Relatório de Gestão Fiscal de setembro/2014, será

objeto de repartição e repasse, em outubro/2014, aos Poderes e Órgãos referidos

nas alíneas a), b) e d) do Art. 20, item II da referida Lei Complementar."

§  3º  -  Para  efeito  do  disposto  no  parágrafo  segundo,  a  dedução de eventuais

repasses extras feitos no período aos Poderes e Órgãos para despesas com pessoal

e encargos, por parte do Poder Executivo, do excesso de arrecadação apurado, será

objeto de exposição e justificativa, com anuência dos Poderes e Órgãos, em reunião

especial da Comissão Permanente, referida no Art. 38º, parágrafo 1º, desta Lei".

§ 4º - A metodologia de cálculo do repasse a que se refere o § 2º obedecerá à

seguinte formulação":

VAR = (IPP x RCLA) - FLAP

Onde:

VAR = Valor Adicional a Repassar;

IPP = Índice Prudencial do Poder;

RCLA =Receita Corrente Líquida Arrecadada no período;

FLAP = Folha Líquida Acumulada Paga pelo Poder no período.

Justificação: É sabido que, entre os critérios utilizados pelo Poder Executivo para

estimar as receitas e fixar as despesas orçamentárias, figura o princípio contábil do

conservadorismo, o qual implica superestimar despesas e subestimar receitas.

Tanto  é  verdade  que,  com  o  advento  da  Lei  Complementar  101/00,  quando  a

chamada “receita corrente líquida” passou a parametrizar as principais despesas do

orçamento do Estado, pôde-se observar significativa diferença para mais, ano a ano,

entre a receita efetivamente arrecadada e aquela inicialmente prevista.

Os dados da tabela acima revelam um excesso de arrecadação no período de R$

19.325 milhões. Essa diferença teria implicado a transferência  adicional aos Poderes

e Órgãos, segundo o índice prudencial da Lei Complementar 101/00, dos seguintes

valores, para aplicação em pessoal e encargos sociais:

Poder Judiciário - (5,6145%) - R$ 1.085 milhões
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Poder Legislativo - (2,850%) - R$ 551 milhões

Ministério Público - (1,9%) - R$ 367 milhões    

Fica claro que o espírito do legislador, ao fixar no Art. 20, item II, alíneas a), b) e d),

os percentuais da receita corrente líquida a serem utilizados como limite de gastos

pelos  Outros  Poderes  e Órgãos  com suas folhas  de  pessoal  e  encargos  sociais,

certamente se referia à  receita efetivamente arrecadada, e não àquela inicialmente

estimada sob o princípio do conservadorismo.

Se  fosse  o  caso,  aliás,  como  vem  ocorrendo  no  Estado  de  Minas  Gerais,  o

legislador,  em  flagrante  desrespeito  ao  princípio  da  isonomia  entre  os  Poderes,

estaria  reservando  unicamente  ao  Poder  Executivo  o  benefício  do  excesso  de

arrecadação, quando não é esse o espírito da Lei Complementar 101/00.

Assim, tendo em vista suposta renúncia de receita e considerando o Princípio da

independência e autonomia dos Poderes, é que se propõe a presente emenda que

terá como resultado maiores investimentos, valorização dos servidores, dentre outras

medidas em todos os Poderes.

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

Emenda nº 24    Autoria: Sargento Rodrigues - PDT

Texto da emenda: Acrescenta-se onde convier ao art. 8º: 

Art. 8º - Acompanharão a proposta orçamentária, além dos quadros exigidos pela

legislação em vigor:

(...)  -  demonstrativo  dos  recursos  a  serem  aplicados  na  Política  Estadual  de

Segurança Pública; 

(...) - demonstrativo dos recursos a serem aplicados nas unidades absorvidas pela

UEMG  -  Universidade  do  Estado  de  Minas  Gerais  -,  bem  como  para  as  novas

unidades a serem criadas; 

(...) - demonstrativo dos recursos a serem destinados à implantação do processo de

estadualização  da  Fundação  de  Ensino  Superior  de  Passos  -  FESP  -  pela

Universidade do Estado de Minas Gerais, com destaque para a política funcional e

salarial  dos  funcionários,  consoante  planos  de  carreira  objetivos  e  normativas

realistas  inerentes  às  funções,  para  a  garantia  da  continuidade  de  projetos  de

pesquisa, extensão, de assistência, culturais e esportivos.



1324
____________________________________________________________________________

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

Emenda nº 25    Autoria: Neilando Pimenta - PHS

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier: 

A  Lei  Orçamentária  Anual  deverá  conter  dotação  de  recursos  destinados  à

realização da Feira Internacional de Pedras Preciosas de Teófilo Otoni/MG.

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

Emenda nº 26    Autoria: Neilando Pimenta - PHS

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

A  Lei  Orçamentária  Anual  deverá  conter  dotação  de  recursos  destinados  à

construção do Hospital Regional do Município de Teófilo Otoni/MG.

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

Emenda nº 27    Autoria: Neilando Pimenta - PHS

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

A  Lei  Orçamentária  Anual  deverá  conter  dotação  de  recursos  destinados  à

construção de um Estádio Municipal em Teófilo Otoni/MG.

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

Emenda nº 28    Autoria: Neilando Pimenta - PHS

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

A  Lei  Orçamentária  Anual  deverá  conter  dotação  de  recursos  destinados  à

construção do Aeroporto Regional do Vale do Mucuri.

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

Emenda nº 29    Autoria: Neilando Pimenta - PHS

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

A  Lei  Orçamentária  Anual  deverá  conter  dotação  de  recursos  destinados  à

implantação da Zona de Processamento de Exportação - ZPE do Município de Teófilo

Otoni/MG.

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

Emenda nº 30    Autoria: Neilando Pimenta - PHS

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

A  Lei  Orçamentária  Anual  deverá  conter  dotação  de  recursos  destinados  à

construção de casas populares em Teófilo Otoni e demais municípios dos Vales do
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Mucuri e do Jequitinhonha.

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

Emenda nº 31    Autoria: Neilando Pimenta - PHS

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

A  Lei  Orçamentária  Anual  deverá  conter  dotação  de  recursos  destinados  à

manutenção do Centro de Convenções do Município de Teófilo Otoni (EXPOMINAS

IV).

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

Emenda nº 32    Autoria: Neilando Pimenta - PHS

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

A  Lei  Orçamentária  Anual  deverá  conter  dotação  de  recursos  destinados  à

implantação de um Parque Tecnológico/Incubadora de Empresas da Secretaria  de

Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior no Município de Teófilo Otoni/MG.

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

Emenda nº 33    Autoria: Neilando Pimenta - PHS

Texto da emenda: Acrescente-se ao art. 48 o seguinte inciso X:

"Art. 48 - (...)

X - a concessão de tratamento tributário simplificado, destinado à atração de novos

empreendimentos para as regiões mais pobres do Estado, em especial as dos Vales

do Mucuri e do Jequitinhonha."

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

Emenda nº 34    Autoria: Neilando Pimenta - PHS

Texto da emenda: Acrescente-se ao art. 48 o seguinte inciso XI:

"Art. 48 - (...)

XI  -  a  simplificação  dos  procedimentos  para  a  ampliação  da  oferta  do  ensino

profissional  e  tecnológico/elevação  de  escolaridade  nas  regiões  mais  pobres  do

Estado, em especial as dos Vales do Mucuri e do Jequitinhonha."

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

Emenda nº 35    Autoria: Neilando Pimenta - PHS

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

A  Lei  Orçamentária  Anual  deverá  conter  dotação  de  recursos  destinados  à
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implantação de uma Fazenda Experimental da Empresa de Pesquisa Agropecuária

de Minas Gerais no Município de Teófilo Otoni/MG.

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

Emenda nº 36    Autoria: Neilando Pimenta - PHS

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

A Lei Orçamentária Anual deverá conter dotação de recursos destinados ao melhor

aparelhamento das polícias civil e militar de Teófilo Otoni e dos demais municípios

das regiões dos Vales do Mucuri e do Jequitinhonha.

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

Emenda nº 37    Autoria: Neilando Pimenta - PHS

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

A  Lei  Orçamentária  Anual  deverá  conter  dotação  de  recursos  destinados  à

elaboração,  por  parte  da  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento  Regional  e

Política Urbana, de um Plano de Desenvolvimento Estratégico Sócio-Econômico para

a Região dos Vales do Mucuri e do Jequitinhonha.

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

Emenda nº 38    Autoria: Mário Henrique Caixa - PC DO B

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

" Art. ... - Não haverá contingenciamento nas ações destinadas às áreas de:

I - Educação

II - Saúde

III - Esporte

IV - Combate às drogas

V - Segurança Pública."

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

Emenda nº 39    Autoria: Cabo Júlio - PMDB

Texto da emenda: Acrescente-se ao art. 4º o seguinte parágrafo único:

"Art. 4º - (...)

Parágrafo único - Na elaboração do Orçamento, o Estado deverá contemplar, entre

outros:

I - os direitos sociais da pessoa com deficiência com a promoção da sua integração
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e participação efetiva na sociedade; 

II - fortalecimento da política estadual antidrogas;

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

Emenda nº 40    Autoria: Cabo Júlio - PMDB

Texto da emenda: Acrescente-se ao art. 8º os seguintes incisos:

"Art. 8º (...)

I - demonstrativo dos recursos a serem aplicados direta ou indiretamente em ações

voltadas para a segurança pública;

II  -  demonstrativo  dos  recursos  a  serem  aplicados  direta  ou  indiretamente  de

suporte social e atenção à pessoa com deficiência;

III - demonstrativo dos recursos a serem aplicados  na mobilidade urbana;

IV - demonstrativo da previsão das despesas de natureza indenizatória a serem

pagas nos exercícios de 2013 e 2014, especialmente aquelas referentes ao prêmio

de produtividade;

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

Emenda nº 41    Autoria: Cabo Júlio - PMDB

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

"Art. ... "- A Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2014 alocará recursos

suficientes para implementação de Políticas Públicas para a Juventude.".

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

Emenda nº 42    Autoria: Cabo Júlio - PMDB

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

"Art.  -  A  Lei  Orçamentária  para  o  exercício  de  2014  deverá  conter  recursos

necessários  para  ampliação  e  fortalecimento  da  política  estadual  antidrogas,  o

suporte social e a atenção ao dependente químico.".

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

Emenda nº 43    Autoria: Dalmo Ribeiro Silva - PSDB

Texto da emenda:  Acrescente-se onde convier:

Art.  ...  "  A lei  orçamentária  destinará  recursos  com  vistas  à  implementação  de

acostamento e melhorias na Rodovia MG-290, que liga o município de Pouso Alegre

ao Estado de São Paulo, via municipio de Jacutinga."
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Justificação: A rodovia MG 290 tem sido palco de um grande número de acidentes

com vítimas fatais, de modo que a destinação de recursos pela lei orçamentária para

a implamentação do acostamento e melhorias da vias, é essencial para a segurança

dos usuários da rodovia.

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

Emenda nº 44    Autoria: Dalmo Ribeiro Silva - PSDB

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

Art. ... " A lei orçamentária destinará recursos com vistas à construção da Avenida

do Contorno no Município de Ouro Fino."

Justificação:  Ouro  Fino,  nos  últimos  anos,  tem  tido  um  expressivo  aumento  no

trânsito de veículos, inclusive pelo fato do Município interga o Circuito das Malhas do

Sul de Minas e ser um polo industrial e comercial, o que atrai um grande número de

lojista e turistas.

Portanto,  a  proposição  se  justifica  em  razão  do  congestionamento  do  tráfego,

havendo  a  necessidade  de  implementar  via  alternativa,  que  permita  o  desvio  e

descongestinamento das vias centrais, o que beneficiará tanto os habitantes locais

quanto os visitantes

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

Emenda nº 45    Autoria: Dalmo Ribeiro Silva - PSDB

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

Art.  ...  "  A lei  orçamentária  destinará recursos com vistas  à construção de uma

Unidade Escolar no Município de Ouro Fino em parceria com o Instituto Federal de

Educação, Ciência  e Tecnologia do Sul de Minas Gerais - Campus Inconfidentes."

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

Emenda nº 46    Autoria: Dalmo Ribeiro Silva - PSDB

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

Art. ... " A lei orçamentária destinará recursos com vistas à recuperação dos trevos

de entrada dos Municípios de Ouro Fino, Inconfidentes e Jacutinga, localizados na

Rodovia MG 290, e do trevo de entrada do Município de Monte Sião, localizado na

Rodovia MG 459."

------------------------------
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Emenda nº 47    Autoria: Dalmo Ribeiro Silva - PSDB

Texto da emenda: Acrescente-se ao art. 49 o seguinte parágrafo:

§.  ...  "  O  BDMG estabelecerá  linha  de  crédito  especial  para  atender  a  cadeia

produtiva do Polo do Morango, instituido pela Lei Estadual 20.619, de 14 de janeiro

de 2013."

Justificação:  A cadeia  produtiva  do  morango  necessita  de  investimentos  mais

significativos, tendo em vista a necessidade da melhoria dos pradrões de qualidade e

de assistência técnica  dos produtores.  Sabe-se  que o  segmento de  produção do

morango possui entraves que compromentem os padrões de qualidade do produto

para sua melhor comercialização. 

Assim, a disponibilidade de linha de crédito especial aos produtores envolvidos no

Polo Mineiro do  Morango poderá trazer  um aumento do pradrão da qualidade de

nosso produto,  ao  serem implementar  investimentos  na  melhorias  de  mudas,  nas

técnicas enmpregadas no manejo da cultura, na colheita e pós-colheita da fruta, na

infraestrutura de amarzenamento (refrigeração) e logistica de distribuição.

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

Emenda nº 48    Autoria: Dalmo Ribeiro Silva - PSDB

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

Art.  ...  "  A lei  orçamentária  destinará  recursos  com  vistas  à  revitalização  dos

circuitos turísticos do Sul de Minas."

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

Emenda nº 49    Autoria: Dalmo Ribeiro Silva - PSDB

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

Art.  ...  "  A  lei  orçamentária  destinará  recursos  com  vistas  à  aquisição  de

equipamentos para Academia na Praça."

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

Emenda nº 50    Autoria: Dalmo Ribeiro Silva - PSDB

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

Art.  ...  "  A  lei  orçamentária  destinará  recursos  com  vistas  à  aquisição  de

equipamentos de fisioterapia para asilos e APAES."

------------------------------
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Emenda nº 51    Autoria: Elismar Prado - PT

Texto da emenda: Acrescente-se o seguinte § ao artigo 20 :

Art. 20

§ - As despesas com pessoal e encargos sociais da Polícia Militar, do Corpo de

Bombeiros Militar e da Polícia Civil terão como limite, na elaboração de sua proposta

orçamentária,  a  despesa  com  a  folha  de  pagamento  do  mês  de  abril  de  2013,

acrescida do percentual de 30%.

Justificação: A presente emenda tem por objetivo criar condições para a elevação

da  remuneração  dos  servidores  da  segurança  pública  do  Estado,  mediante  a

implantação  de  novas  tabelas  salariais  (reparando  graves  injustiças  como a  dos

servidores  da  Polícia  Civil  que  percebem  os  piores  vencimentos  do  País)  e  a

concessão de gratificação por atividade de risco (ou gratificação de periculosidade).

As profissões de policial civil e militar, de bombeiro militar, de agente de segurança

penitenciário  e  de  agente  de  segurança  sócio-educativo  são  tipificadas  como

profissões  de  risco,  perigosas  e  que,  portanto,  fazem,  seus  ocupantes,  jus  ao

adicional  de  periculosidade,  definido  nos  termos  da  Constituição  Federal  e  em

conformidade com o disposto nos artigos 36 e 39 da Constituição Estadual. Com esta

medida,  pretende-se  tornar  viável  o  atendimento  a  essa  antiga  reivindicação dos

servidores da área de defesa social.

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

Emenda nº 52    Autoria: Elismar Prado - PT

Texto da emenda:  Acrescente-se o seguinte § ao artigo 20:

Art. 20

§  -  As  despesas  com  pessoal  e  encargos  sociais  da  Secretaria  de  Estado  da

Educação  conterão  dotações  suficientes  para  a  implantação  integral,  como

vencimento inicial das carreiras, do piso nacional do magistério atualizado, conforme

dispõe a Lei Federal nº 11.738, de 16 de julho de 2008.

Justificação: A presente emenda visa assegurar o cumprimento da lei nacional que

instituiu o piso nacional do magistério, uma conquista histórica dos professores da

rede pública e de todos aqueles que defendem uma educação pública de qualidade

com a valorização dos trabalhadores.
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Resgatando  o  pacto  nacional  pela  valorização  do  magistério  e  qualidade  da

educação, em março de 2007, a proposta foi encaminhada pelo governo federal, em

forma de projeto de lei, à Câmara dos Deputados, originando a Lei nº 11.738, de 16

de  julho  de  2008,  após  ser  debatido  amplamente  por  14  meses,  no  Congresso

Nacional.

A norma federal prevê que os professores da educação básica pública dos estados,

municípios, do Distrito Federal e da União serão beneficiados com a entrada em vigor

do piso nacional do magistério. É a primeira categoria a ter um piso salarial nacional

definido na Constituição. O valor integral deveria estar sendo pago desde janeiro de

2010, como salário-base sobre o qual seriam acrescentados todos os adicionais e

vantagens pecuniárias.

Cumpre-nos ressaltar que, absurdamente, Minas Gerais insiste em não cumprir a lei

federal que definiu o piso nacional do magistério. O valor do piso não pode incluir

vantagens e benefícios, é apenas o vencimento inicial,  o mínimo a ser pago pelo

governo de forma integral. É o que decidiu o Supremo Tribunal Federal.

Diante  disso,  não  vemos  como  melhorar  a  qualidade  da  educação  sem

necessariamente  valorizar  os  profissionais  da  educação  com  a  promoção  de

condições adequadas de trabalho, salário digno, formação e garantia de atendimento

à  saúde.  Ademais,  investir  em  educação  é  investir  também  na  promoção  do

desenvolvimento do Estado.

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

Emenda nº 53    Autoria: Elismar Prado - PT

Texto da emenda: Acrescente-se o seguinte § ao artigo 20:

Art. 20

§ - As despesas com pessoal e encargos sociais da Polícia Civil terão como limite,

na elaboração de sua proposta orçamentária, a despesa com a folha de pagamento

do mês de abril  de 2013, acrescida do percentual de 12%, para a contratação de

pessoal, por meio de concurso público.

Justificação: De acordo com o o presidente do Sindicato dos Servidores da Polícia

do Estado de Minas Gerais (Sindipol/MG), Denílson Martins, atualmente a corporação

é formada por 10 mil policiais e precisaria de um aumento de efetivo para 18.700
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homens. Segundo o presidente do Sindipol/MG, a Polícia Civil custa R$ 900 milhões

(por ano) atualmente aos cofres públicos e a reivindicação por mais efetivo iria custar

um aumento de apenas 12% desse montante.

Ora, a Polícia Civil está em processo de negociação com o governo de Minas e

abriu mão de discutir o aumento salarial para ver concretizada a nova Lei Orgânica da

Polícia Civil ( Projeto de Lei Complementar 23/2012) com o aumento do efetivo. O

Governo de Minas já prevê uma aumento na quantidade de delegados, mas a Polícia

Civil  é  formada  ainda  por  policiais,  investigadores,  escrivães,  legistas,  peritos  e

administrativos  que  continuam  esquecidos  e  que  trabalham  nas  unidades  sem

condições dignas, o que dificulta o combate ao crescente índice de criminalidade.

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

Emenda nº 54    Autoria: Elismar Prado - PT

Texto da emenda: Acrescente-se o seguinte § ao artigo 48:

Art. 48

§ - O Poder Executivo promoverá, mediante alteração da legislação tributária,  a

redução  das  alíquotas  do  Imposto  sobre  Operações  Relativas  à  Circulação  de

Mercadorias  e  sobre  Prestações  de  Serviços  de  Transporte  Interestadual  e

Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) que incidem sobre a energia elétrica para

consumo residencial, sobre a energia elétrica rural, sobre a telefonia fixa e celular e a

comunicação de dados, em atendimento aos objetivos previstos no art. 2º, incisos IV,

IX  e  XI  da  Constituição  do  Estado,  nas  condições,  prazos  e  recursos  que  a  lei

específica estabelecer.

Justificação: A presente emenda visa colaborar no esforço nacional para redução da

carga  tributária  no  Estado,  através  da  redução  das  alíquotas  do  Imposto  sobre

Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de

Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação ICMS que incidem sobre

a energia elétrica para consumo residencial, sobre a energia elétrica rural, sobre a

telefonia fixa e celular, e isenção de ICMS nos serviços ao acesso à internet prestada

pelo Programa Internet Popular.

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

Emenda nº 55    Autoria: Elismar Prado - PT
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Texto da emenda: Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

Art...  A  Lei  Orçamentária  conterá  dotações  suficientes  para  a  implantação  do

programa estadual de proteção e defesa do consumidor.

Justificação:  A presente  emenda tem por  objetivo  garantir  dotação orçamentária

própria ao programa estadual de proteção e defesa do consumidor. Dessa forma, a

operacionalidade da defesa dos direitos  dos consumidores em Minas Gerais seria

mais  eficaz,  permitindo  o  processamento  das  reclamações  individuais  dos

consumidores, o que hoje não ocorre. Destarte, o consumidor mineiro contará com

uma participação do Estado para assegurar a solução plena dos conflitos envolvendo

ofensas  às  normas  de  proteção  ao  consumo,  resultando  em  uma  consequente

diminuição nos conflitos levados a análise do poder judiciário, evitando a morosidade.

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

Emenda nº 56    Autoria: Elismar Prado - PT

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

Art. ... A Lei Orçamentária conterá dotações suficientes para a inclusão da música

como componente obrigatório na grade curricular dos alunos de todas as escolas da

rede estadual de ensino, conforme a Lei Federal nº 11.769, de 18 de agosto de 2008.

Justificação: O prazo para que as instituições de ensino incluam na grade curricular

dos alunos do ensino médio e fundamental a música como componente obrigatório

terminou em agosto de 2011.

A Lei 11.769 publicada em agosto de 2008, obriga que as escolas mantidas pelo

Poder Público da União, dos Estados, do Distrito  Federal  e Municípios, além das

instituições de ensino fundamental e médio criadas e mantidas pela iniciativa privada,

passem a incluir a música como componente obrigatório na grade curricular. Contudo,

o governo estadual se omite  e não cumpre a norma federal.

Tão importante para o estímulo da criatividade das crianças e adolescentes,  as

aulas  de  música  podem  trazer  grandes  benefícios  para  o  desenvolvimento  e  a

sociabilidade dos alunos, que seriam introduzidos na música sem sair do ambiente

educacional. Vale ressaltar que as aulas de música cumprem um papel educativo e

social,  além  de  contribuir  para  a  formação  cultural  das  crianças  e  adolescentes,

preparando-os para que sejam cidadãos conscientes no futuro.
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------------------------------

Emenda nº 57    Autoria: Elismar Prado - PT

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

Art...  A Lei Orçamentária conterá dotações suficientes para a instalação de uma

Comissão de Exames Especiais do DETRAN/MG em Uberlândia/MG para realização

do processo de habilitação de condutor de veículo automotor com deficiência física.

Justificação:  Para  que  uma  pessoa  com  deficiência  física  que  não  interfira  na

capacidade de dirigir possa adquirir a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) deve

cumprir as exigências para obtenção do documento que são quase as mesmas para

qualquer  candidato.  Contudo,  para  os  futuros  condutores  que residem em  outras

regiões do Estado, que não a Central, o processo se torna mais caro e burocrático,

pois o exame médico só é feito em Belo Horizonte, na capital mineira. Portanto, a

instalação da Comissão de Exames Especiais do DETRAN/MG em Uberlândia/MG é

uma  grande  reivindicação  da  população  do  Triângulo  Mineiro,  reforçada  pela

Associação  dos  Paraplégicos  de  Uberlândia  (APARU)  e  pelos  vereadores  Doca

Mastroiano e Rodi Nei Borges.

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

Emenda nº 58    Autoria: Elismar Prado - PT

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

Art... A Lei Orçamentária conterá dotações destinadas a assegurar a construção de

unidade hospital de saúde do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de

Minas  Gerais  (IPSEMG)  nas  regiões  onde  há  déficit  ou  ausência  de  Hospitais

Credenciados.

Justificação: A presente emenda tem por objetivo de garantir atendimento digno aos

servidores estaduais e seus dependentes que necessitam do atendimento do Instituto

de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (IPSEMG). Em Uberlândia,

no Triângulo Mineiro, por exemplo,a a rede credeciada é deficiente e rotineiramente

os  servidores  públicos são pegos de surpresa com o  anúncio  da  suspensão das

consultas e cirurgias eletivas que seriam realizadas no  único Hospital credenciado

pelo IPSEMG no Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. A medida afeta diretamente 20

mil funcionários públicos estaduais.
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------------------------------

Emenda nº 59    Autoria: Bloco Minas sem Censura

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

"Art. (...). Para efeito de cálculo dos recursos mínimos a serem aplicados em ações

e  serviços  públicos  de  saúde,  serão  consideradas  as  despesas  empenhadas,

liquidadas  ou  não,  inscritas  em  restos  a  pagar  até  o  limite  das  disponibilidades

vinculadas de caixa ao final do exercício, demonstradas na forma do inciso I do art.

50 da Lei Complementar 101, de 2000.".

Justificação: Uma vez aprovada a Lei Complementar nº 141, de 2012 e depois de

dez anos de embates tentando assegurar o cumprimento da Emenda Constitucional

nº 29, deveria ser desnecessária a normalização na LDO da aplicação mínima de

recursos em ações e serviços públicos de saúde. No entanto, na análise das Contas

do Governador de 2012, o Tribunal de Contas do Estado apurou o índice 10,58% de

aplicação em ações e serviços públicos de saúde. O TCE não aceitou a inscrição do

valor  de  R$  452.747.610,33  em  Restos  a  Pagar  não  Processados  sem  a

demonstração de que os recursos disponíveis no caixa único estavam vinculados à

saúde.  Nesse  sentido,  o  TCE  anota  que  "não  é  possível  separar,  no  total  das

disponibilidades  financeiras,  especificamente  o  montante  dos  recursos  ordinários

oriundos de impostos próprios e recursos transferidos, nomeados restritivamente no

inciso II, § 2° do art. 198 da CR/88, acrescentado pela EC 29/00, os quais compõem a

base vinculável da saúde, e, por conseguinte, poderiam acobertar os restos a pagar

específicos  da  saúde".  Como  afirma  o  Ministério  Público  de  Contas,  "para  que

despesas  empenhadas  pudessem  ser  consideradas  como  liquidadas  ao  final  do

exercício,  seria  imprescindível  a  revelação  da  suficiência  financeira  vinculada  à

saúde". Torna-se, assim, absolutamente imprescindível que a Administração Estadual

elabore  a  escrituração  pública  das  disponibilidades  de  caixa,  evidenciando  os

recursos  vinculados  a  órgão,  fundo  ou  despesa  obrigatória,  a  fim  de  que  sejam

identificados  e  escriturados  de  forma  individualizada,  exigência  essa  prevista  no

art.50, I, da LRF.

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

Emenda nº 60    Autoria: Bloco Minas sem Censura
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Texto da emenda: Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

"Art.  (...).  Para  efeito  de  cálculo  dos  recursos  mínimos  a  serem  aplicados  na

manutenção  e  desenvolvimento  do  ensino,  serão  consideradas  as  despesas

empenhadas,  liquidadas  ou  não,  inscritas  em  restos  a  pagar  até  o  limite  das

disponibilidades vinculadas de caixa ao final do exercício, demonstradas na forma do

inciso I do art. 50 da Lei Complementar 101, de 2000.".

Justificação: Na análise das Contas do Governador de 2012, o Tribunal de Contas

do Estado apurou o índice de aplicação em MDE de 22,95%, tendo o Executivo mais

uma vez descumprido a vinculação constitucional de 25% das receitas de impostos e

transferências  ao  ensino.  Na  apuração  do  índice  o  TCE  não  aceitou,  além  da

reiterada e ilegítima inclusão de despesas com inativos, a inscrição do valor de R$

61,343 milhões elançados em Restos a Pagar não Processados, uma vez que não foi

demonstrado  que  os  recursos  disponíveis  no  caixa  único  estavam  vinculados  à

educação.  Nesse  sentido,  o  TCE  anota  ¿a  inexistência  de  mecanismos  que

evidenciem a vinculação da destinação dos recursos disponíveis, o que significa que

os  restos  a  pagar  referentes  à  MDE  não  possuem  recursos  garantidos  ao  seu

pagamento¿. Como afirma o Ministério Público de Contas, a "Constituição excepciona

a gestão comum, determinando, entre outras vinculações, a destinação específica de

recursos para manutenção e desenvolvimento do ensino (...). E na presente análise,

não foi evidenciada a vinculação da receita para esse fim (...). O Ministério Público de

Contas  reconhece  a  irregularidade  da  conduta  em  comento".  Torna-se,  assim,

absolutamente imprescindível que a Administração Estadual elabore a escrituração

pública das disponibilidades de caixa, evidenciando os recursos vinculados a órgão,

fundo ou despesa obrigatória,  a fim de que sejam identificados e escriturados de

forma individualizada, exigência essa prevista no art.50, I, da LRF.

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

Emenda nº 61    Autoria: Bloco Minas sem Censura

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

"Art.  (...).  Para  efeito  de  cálculo  dos  recursos  mínimos  a  serem  aplicados  na

manutenção e desenvolvimento do ensino, não serão consideradas as despesas com

inativos e pensionistas da área da educação.".
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Justificação:  A  LDBEN  disciplina,  em  seu  art.  70,  quais  são  as  despesas

consideradas de manutenção e desenvolvimento do ensino, e que, portanto, devem

entrar no cômputo do limite constitucional, no caso do Estado, nos 25% mínimos a

serem gastos com educação. Entre as despesas ali arroladas consta a "remuneração

e aperfeiçoamento do pessoal docente e demais profissionais da educação" e, ainda,

no art. 71, onde estão enumeradas as que não se enquadram como MDE, constam

aquelas  realizadas  com  "pessoal  docente  e  demais  trabalhadores  da  educação,

quando  em  desvio  de  função  ou  em  atividade  alheia  à  manutenção  e

desenvolvimento do ensino".  A CR/88 distingue em seu texto os termos provento,

pensão e remuneração, aplicando o termo remuneração para os servidores ativos,

provento  para  os  inativos  e  pensão  para  os  pensionistas.  Diante  do  exposto,

considerando a interpretação conjunta dos artigos da constituição e das leis relativas

à  educação,  conclui-se  que,  para  fins  do  limite  constitucional  com  MDE,  a

componente  "remuneração"  deve  se  restringir  às  despesas  correspondentes  ao

pagamento do pessoal efetivo, que se encontra exercendo cargo, emprego ou função

na  atividade  do  ensino,  excluindo-se,  portanto,  as  despesas  com  inativos  e

pensionistas. O Tribunal de Contas do Estado assim também entendeu e normalizou

o assunto, por meio da Instrução Normativa nº 09, de 2011. Isso deveria bastar para

garantir a aplicação do mínimo constitucional no Estado, após anos de insuficiência

de investimentos. No entanto, em 2012, o TCE se viu obrigado a excluir  R$2,984

bilhões de despesas com inativos da Secretaria de Estado da Educação, Fundação

Helena Antipoff, Uemg e Unimontes, mesmo sob a vigência do Termo de Ajuste e

Gestão que desobrigou o Executivo do cumprimento integral da vinculação de 25%

das receitas de impostos e transferências ao ensino.

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

Emenda nº 62    Autoria: Bloco Minas sem Censura

Texto da emenda: Acrescente-se o seguinte artigo:

"Art. (...). A lei orçamentária identificará as despesas destinadas a repor o montante

mínimo  de  ações  e  serviços  públicos  de  saúde  não  atingido  em  orçamentos

anteriores.".

Justificação: A Lei Complementar nº 141, de 2012, prevê em seu art. 25 que:
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"Art.  25.  Eventual  diferença  que  implique  o  não  atendimento,  em  determinado

exercício,  dos  recursos  mínimos  previstos  nesta  Lei  Complementar  deverá,

observado o disposto no inciso  II  do  parágrafo  único  do  art.  160 da Constituição

Federal, ser acrescida ao montante mínimo do exercício subsequente ao da apuração

da diferença,  sem prejuízo  do montante  mínimo do exercício de referência e das

sanções cabíveis."

Conclui-se,  por  força  desse  dispositivo,  que  o  orçamento  poderá  contemplar

despesas  de  saúde  destinadas  a  repor  o  montante  mínimo  não  atingido  em

orçamentos anteriores e, por essa razão, essa parcela não pode ser computada no

valor mínimo exigido para o exercício financeiro a que se refere o orçamento. Note-se

que já em 2012, o TCE questionou o critério de cálculo utilizado pelo governo mineiro

na apuração do índice, tendo reduzido o valor apurado pelo Executivo de 12,18%

para 10,58%. Já em 2013, portanto, seria necessária a realização de R$453 milhões

em ASPS, além do índice mínimo. A proposta procura segregar os valores destinados

a cobrir déficit anterior do índice mínimo anual, de modo a permitir o controle social

das ações de saúde, como manda a Constituição.

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

Emenda nº 63    Autoria: Bloco Minas sem Censura

Texto da emenda: Acrescente-se ao art. 8º o seguinte inciso:

"Art. 8º (...)

(...)  - o demonstrativo da compatibilidade da programação do orçamento com os

objetivos e metas fiscais constantes desta lei;".

Justificação:  Procuramos  ampliar  o  rol  de  informações  complementares  que

acompanham o projeto de orçamento do Estado de forma a permitir  a aferição da

compatibilidade da programação anual com os demais instrumentos de planejamento,

determinando a explicitação de sua adequação ao cenário financeiro previsto na LDO

e no Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal - PAF.

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

Emenda nº 64    Autoria: Bloco Minas sem Censura

Texto da emenda: Acrescente-se ao art. 8º o seguinte inciso:

"Art. 8º (...)
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(...) - detalhamento dos custos unitários médios mais representativos, utilizados na

elaboração dos orçamentos para os principais serviços de engenharia e obras.".

Justificação:  Procuramos  ampliar  o  rol  de  informações  complementares  que

acompanham o projeto de orçamento do Estado de forma a permitir  a aferição da

compatibilidade da programação anual com os demais instrumentos de planejamento,

determinando os custos da ação governamental.

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

Emenda nº 65    Autoria: Bloco Minas sem Censura

Texto da emenda: Acrescente-se ao art. 18 os seguintes parágrafos:

"Art. 18. (...) 

§ (...) Acompanharão os projetos de lei relativos a créditos adicionais exposições de

motivos circunstanciadas que os justifiquem e que indiquem as consequências dos

cancelamentos de dotações  propostos  sobre  a  execução de atividade,  projeto  ou

operação especial objeto de cancelamento, assim como sobre as respectivas metas.

§ (...) Nos casos de créditos à conta de recursos de excesso de arrecadação, as

exposições de motivos conterão a atualização das estimativas de  receitas para o

exercício.".

Justificação:  As  modificações  aqui  propostas  têm  o  objetivo  de  regular  a

apresentação de créditos adicionais à apreciação dessa Casa, de modo a facilitar o

acompanhamento e fiscalização das modificações introduzidas na lei orçamentária.

Pretendemos, com a adoção dos mecanismos de controle e transparência propostos

ampliar o debate público sobre os custos da execução das políticas governamentais,

reforçando o sistema de planejamento pelo exercício da justificação circunstanciada

de todos os seus atos.

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

Emenda nº 66    Autoria: Bloco Minas sem Censura

Texto da emenda: Suprima-se o § 3º do art. 18.

Justificação:  A proposta  procura  ampliar  além  do  limite  razoável  a  margem  de

alteração do orçamento sem autorização específica do Parlamento.

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

Emenda nº 67    Autoria: Bloco Minas sem Censura
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Texto da emenda: Acrescente-se ao art. 26 os seguintes parágrafos:

"Art. 26. (...)

§ 1º O convenente será comunicado pelo órgão concedente da ocorrência de fato

que  motive  a  suspensão ou  o  impedimento  de  liberação de recursos  a  título  de

transferências voluntárias.

§  2°  A  Controladoria-Geral  do  Estado  manterá  cadastro  atualizado  relativo  à

adimplência  dos  municípios  para  efeito  de  transferência  voluntária  do  Estado  e

manterá  na  internet  relação  atualizada  dos  entes  que  apresentarem  motivos  de

suspensão ou impedimento de transferências voluntárias.".

Justificação: A emenda busca criar condições para que os Municípios e entidades

tomem rápido conhecimento de qualquer evento que os impeçam de firmar convênios

com o Estado,  de  modo a tomar  tempestivamente  as  providencias  necessárias  à

regularização de suas relações com o Poder Público estadual.

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

Emenda nº 68    Autoria: Bloco Minas sem Censura

Texto  da  emenda:  Acrescente-se  na  Subseção  III  da  seção II  do  Capítulo  III  o

seguinte artigo:

"Art. (...). Os órgãos ou entidades concedentes deverão disponibilizar na internet

informações  contendo,  no  mínimo,  data  da  assinatura  dos  instrumentos  de

transferência  voluntária,  nome  do  convenente,  objeto  das  transferências,  valor

liberado e classificação funcional, programática e econômica do respectivo crédito.

Parágrafo único. Os órgãos concedentes deverão ainda:

I - divulgar, pela internet:

a) os critérios para a seleção dos beneficiados pelo programa;

b) no prazo de 60 (sessenta) dias após a publicação da lei orçamentária, o conjunto

de exigências e procedimentos, inclusive formulários, necessários à realização das

transferências;

c)  os  meios  para  apresentação  de  denúncia  sobre  a  aplicação  irregular  dos

recursos transferidos;

II  -  viabilizar  acompanhamento,  pela  internet,  dos  processos  de  liberação  de

recursos;
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III  -  adotar  procedimentos  claros,  objetivos,  simplificados  e  padronizados  que

orientem os  interessados  de modo a facilitar  o  seu acesso direto  aos  órgãos da

Administração Pública Estadual.".

Justificação:  A emenda  pretende  estabelecer  procedimentos  que  simplifiquem  e

deem  transparência  à  execução  de  políticas  públicas  estaduais  por  meio  da

colaboração com os municípios. Propomos a publicação dos critérios que determinam

a escolha de um município como parceiro da Administração Estadual,  de modo a

garantir  a  impessoalidade  no exercício  discricionário  de  despesas  e  possibilitar  a

todos  os  municípios  a  igualdade  de  condições  na  disputa  dos  recursos

complementares estaduais.

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

Emenda nº 69    Autoria: Bloco Minas sem Censura

Texto da emenda: Acrescente-se ao art. 32 os seguintes parágrafos, renumerando-

se os demais:

"Art. 32 (...)

§  2º  A consolidação anual  dos  relatórios  a  que se  refere  o  §  1º  fará  parte  da

prestação de contas do Governador e sua análise integrará o parecer preliminar do

TCEMG.

§ 3º Os eventuais responsáveis pela não apresentação tempestiva dos relatórios a

que se refere o § 1° ficam sujeitos às sanções previstas na legislação aplicável.".

Justificação: Novamente, analisando as Contas do Governador de 2012, o Tribunal

de Contas detectou a realização de despesas acima da autorização legislativa por

empresas  estatais  constantes  no  Orçamento  de  Investimento.  A  Companhia

Energética de Minas Gerais - CEMIG Distribuição S.A.; CEMIG Holding; e Banco de

Desenvolvimento de Minas Gerais S.A - BDMG contrariaram o art. 167, II, da CR/88,

que proíbe expressamente "a realização de despesas ou a assunção de obrigações

diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais", incorrendo em crime

contra  as  finanças  públicas,  tipificado  pela  Lei  10.028,  de  2000.  A emenda  aqui

proposta  tem  o  objetivo  de  dar  efetividade  ao  relatório  de  acompanhamento  do

Orçamento de Investimentos das empresas estatais e, consequentemente, ao próprio

Orçamento  de  Investimentos.  Devemos  notar,  suplementarmente,  que  o
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procedimento  de  inclusão da prestação de contas das  empresas  controladas que

propomos  é  efetivado  pela  União,  que  inclui  análise  detalhada  da  execução

orçamentária  dos  investimentos  das  empresas  estatais  entre  os  documentos  que

compõe a Prestação de Contas do Presidente da República.

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

Emenda nº 70    Autoria: Bloco Minas sem Censura

Texto da emenda:  Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

"Art. (...). O Executivo elaborará e aprovará em decreto o Programa de Dispêndios

Globais -  PDG das empresas estatais estaduais não dependentes, sistematizando

suas informações econômico financeiras com o objetivo de demonstrar o volume de

recursos e dispêndios e sua compatibilidade com as metas de política econômica

governamental.

§ 1º - O PDG conterá a discriminação:

I - das origens dos recursos;

II - das aplicações dos recursos;

III - da demonstração do fluxo de caixa;

IV - do fechamento do fluxo de caixa; e,

V - dos Usos e Fontes dos recursos.

§ 2º - A parcela do PDG referente aos investimentos será detalhada no Orçamento

de Investimentos, na forma prevista nesta Lei.

§  3º  -  O  Poder  Executivo  publicará  boletim  trimestral  contendo  a  execução

consolidada e por empresa do PDG.".

Justificação: A Constituição da República instituiu o Orçamento de Investimento das

Empresas Controladas pelo Poder  Público  com o  objetivo  de  dar  transparência à

atividade econômica do Estado e de ampliar a participação e controle do Legislativo,

e  mesmo do  Executivo,  sobre  as  ações  desenvolvidas  pelas  Estatais.  Apesar  do

status  constitucional  do  Orçamento  de  Investimentos,  o  TCE  vem  registrando

reiterada  desobediência  do  mesmo  por  parte  das  Empresas,  com  aplicação  de

recursos  acima  do  legalmente  autorizado.  Como  aponta  o  Ministério  Público  de

Contas,  "a  conduta  de  realizar  despesas  sem  cobertura  legal  revela  falta  de

planejamento". Como o orçamento de investimento das empresas estatais não tem se
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mostrado  instrumento  suficiente  para  o  adequado  controle  democrático  da

administração financeira das empresas, propomos a adoção em âmbito estadual do

PDG, instrumento de planejamento empregado pela União e adotado pelo Estado do

Rio de Janeiro como anexo do projeto de LOA.

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

Emenda nº 71    Autoria: Bloco Minas sem Censura

Texto da emenda:  Acrescente-se ao art. 37 o seguinte § 1º, passando o parágrafo

único a § 2º:

"Art. 37 (...)

§  2º  Os  recursos  alocados  nas  dotações  previstas  nos  incisos  do  "caput"  não

poderão ser cancelados para abertura de créditos adicionais com outra finalidade,

salvo por lei específica.".

Justificação:  O  projeto  reproduz  norma  tradicionalmente  inserida  nas  LDO's  do

Estado, que restringe a participação do Legislativo na elaboração da lei orçamentária.

Julgamos ser necessária uma maior participação do Poder Legislativo na elaboração

da programação orçamentária, em nome do equilíbrio entre os Poderes. Acreditamos

que uma forma de equilibrar o peso relativo dos Poderes na elaboração do orçamento

seria restringir o uso das dotações listadas nos incisos como fonte de anulação de

recursos  para  atos  de  suplementação,  submetendo  o  Executivo  às  mesmas

limitações  impostas  ao  Legislativo.  Dessa  forma,  caso  seja  necessária  a

reprogramação das  despesas relacionadas nos  incisos,  esta  se  fará  por  meio  de

projeto de lei específica.

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

Emenda nº 72    Autoria: Bloco Minas sem Censura

Texto da emenda:  Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo: 

"Art. (...). Para cumprimento do art. 13 da Lei Complementar 101, de 2000, o Poder

Executivo elaborará e publicará, por ato próprio, até trinta dias após a publicação dos

orçamentos  as  receitas  previstas  serão  desdobradas,  pelo  Poder  Executivo,  em

metas bimestrais de arrecadação, desdobradas por categoria econômica e origem.".

Justificação:  A  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal  deu  grande  importância  ao

planejamento financeiro dos entes públicos, prevendo, inclusive, a obrigação de se
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limitar  os  empenhos,  como previsto  no  art.  39  do  PLDO,  caso  não  se  efetive  a

previsão de receita.  Para  isso,  o  art.  13  da  LRF determina  o  desdobramento  da

receita prevista em metas bimestrais de arrecadação. A emenda que apresentamos

tem o objetivo de dar total publicidade a essas metas, que hoje não são atualizadas

pela Secretaria da Fazenda.

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

Emenda nº 73    Autoria: Bloco Minas sem Censura

Texto da emenda:  Acrescente-se ao art. 41 o seguinte inciso:

"Art. 41 (...)

(...) - os demonstrativos relacionados no art. 8º desta lei, atualizados de acordo com

a  execução  orçamentária,  com  periodicidade  estabelecida  em  regulamento,

obedecido o prazo máximo de três meses;

§ (...)".

Justificação:  Procuramos  garantir  um  patamar  mínimo  de  divulgação  de

informações sobre a execução de despesas pelo Executivo, de modo a ampliar  o

grau de transparência orçamentária do Estado.

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

Emenda nº 74    Autoria: Bloco Minas sem Censura

Texto da emenda:  Acrescente-se ao art. 41 o seguinte inciso:

"Art. 41 (...)

(...) - até o vigésimo dia de cada mês, relatório comparativo da arrecadação mensal

realizada até o mês anterior das receitas com as respectivas estimativas bimestrais,

bem como de eventuais reestimativas por força de lei;

§ (...)".

Justificação:  Procuramos  garantir  um  patamar  mínimo  de  divulgação  de

informações sobre a execução de despesas pelo Executivo, de modo a ampliar  o

grau de transparência orçamentária do Estado.

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

Emenda nº 75    Autoria: Bloco Minas sem Censura

Texto da emenda:  Acrescente-se ao art. 41 o seguinte inciso:

"Art. 41 (...)
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(...) - relatórios das despesas com publicidade institucional e com publicidade de

utilidade pública, discriminando o total das despesas da administração direta e da

indireta, incluindo as empresas controladas pelo Estado, por tipo de mídia, órgão ou

entidade  responsável  pela  informação  veiculada  e  a  relação  das  agências

contratadas pelo Executivo.

§ (...)".

Justificação:  Procuramos  garantir  um  patamar  mínimo  de  divulgação  de

informações sobre a execução de despesas pelo Executivo, de modo a ampliar  o

grau de transparência orçamentária do Estado.

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

Emenda nº 76    Autoria: Bloco Minas sem Censura

Texto da emenda:  Acrescente-se ao art. 41 o seguinte inciso:

"Art. 41 (...)

(...)  -  cópias dos contratos vigentes de dívida pública e, quando for o caso, sua

tradução.

§ (...)".

Justificação:  Procuramos  garantir  um  patamar  mínimo  de  divulgação  de

informações sobre a execução de despesas pelo Executivo, de modo a ampliar  o

grau de transparência orçamentária do Estado.

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

Emenda nº 77    Autoria: Bloco Minas sem Censura

Texto da emenda:  Acrescente-se ao art. 41 o seguinte inciso:

"Art. 41 (...)

(...) - a íntegra dos termos de entendimento técnico e dos relatórios de avaliação do

Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados, celebrado entre

o Estado de Minas Gerais e a União.

§ (...)".

Justificação:  Procuramos  garantir  um  patamar  mínimo  de  divulgação  de

informações sobre a execução de despesas pelo Executivo, de modo a ampliar  o

grau de transparência orçamentária do Estado.

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



1346
____________________________________________________________________________

Emenda nº 78    Autoria: Bloco Minas sem Censura

Texto da emenda: Dê-se ao art. 45 a seguinte redação:

"Art.  45 Será assegurado aos membros da Assembleia  o acesso irrestrito,  para

consulta, ao Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI-MG -, ao Sistema

de Informações Gerenciais e Planejamento - SIGPLAN -, ao Sistema de Gestão de

Convênios, Portarias e Contratos do Estado de Minas Gerais - SIGCON-MG -,  ao

Sistema  Integrado  de  Administração  -  SIAD  -,  ao  Sistema  Integrado  de

Gerenciamento de Auditoria - SIGA -, ao Sistema Integrado de Obras Públicas - Siop

-, ao Sistema Integrado de Gestão da Infraestrutura Viária - SGIV -, ao Sistema de

Informações  do  Departamento  de  Obras  Públicas  do  Estado  de  Minas  Gerais  -

Infodeop  -,  assim  como  aos  respectivos  armazéns  de  dados,  e  aos  dados

consolidados do Sistema de Informação e Controle de Arrecadação e Fiscalização -

SICAF -  e  do  Sistema Integrado  de Administração da Receita  Estadual  -  SIARE,

ressalvado o sigilo fiscal, para fins de acompanhamento e fiscalização orçamentários

a que se refere a alínea "b" do inciso I do art. 160 da Constituição do Estado.

Parágrafo único - O Executivo garantirá ao Poder Legislativo as condições técnicas

de  acesso  e  o  treinamento  para  a  operação  dos  mecanismos  de  consulta  aos

sistemas referidos no caput.".

Justificação: Para o pleno exercício dos poderes de fiscalização do Legislativo é

necessário o total  acesso a todos os bancos de dados referentes à execução de

despesas e receitas públicas.  Por esse motivo, propomos a ampliação do rol dos

sistemas que serão postos à disposição dos parlamentares.

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

Emenda nº 79    Autoria: Bloco Minas sem Censura

Texto da emenda: Acrescente-se ao Capítulo IV o seguinte art. 49, remunerando-se

os demais:

"Art.  49  -  Somente  será aprovado o  projeto  de  lei  que institua  ou  altere  tributo

quando acompanhado da correspondente demonstração da estimativa do impacto na

arrecadação, devidamente justificada.

§ 1º Os projetos de lei que resultem em renúncia de receita em razão de concessão

ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária, financeira, creditícia ou
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patrimonial, ou que vinculem receitas a despesas, órgãos ou fundos, deverão conter

cláusula de vigência de, no máximo, cinco anos.".

Justificação: A proposta visa garantir o exercício do princípio da motivação dos atos

administrativos na elaboração e aprovação de propostas que alterem a administração

das  receitas  estaduais,  assim  como efetivar  a  periódica  reavaliação  das  políticas

públicas  levadas  a  cabo  por  meio  financiamento  indireto,  consubstanciado  em

benefícios fiscais.

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

Emenda nº 80    Autoria: Bloco Minas sem Censura

Texto da emenda:  Acrescente-se Capítulo V o seguinte artigo, renumerando-se os

demais:

"Art.  (...)  O  Poder  Executivo  publicará,  bimestralmente,  na  internet  e  em

demonstrativo  a  ser  encaminhado  à  Comissão  de  Fiscalização  Financeira  e

Orçamentária,  relatório discriminando as programações financiadas aos Municípios

pelo BDMG, informando o ente beneficiário e, no mínimo:

I - quanto à execução física: 

a)  no  caso  de  realização  de  obras  e  serviços,  o  percentual  verificado  pela

realização parcial com medição atestada e aferida período; 

b) no caso de aquisição de bens, a quantidade parcial entregue, atestada e aferida,

II - quanto à execução financeira, os saldos anteriores, as concessões no período,

os recebimentos no período, discriminando-se amortizações e encargos, e os saldos

atuais.".

Justificação: A emenda procura dar publicidade aos financiamentos contratados por

entes  públicos  junto  a  agência  financeira  estadual,  tratando  esses  repasses  com

mecanismos  de  transparência  semelhantes  aos  utilizados  para  as  transferências

intergovernamentais do orçamento fiscal.

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

Emenda nº 81    Autoria: Bloco Minas sem Censura

Texto da emenda: Acrescente-se no Capítulo V o seguinte artigo, renumerando-se

os demais:

"Art. (...). O Tribunal de Contas do Estado incluirá no parecer preliminar sobre as
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Contas  do  Governador  parecer  sobre  a  adequação  das  ações  e  financiamentos

concedidos em 2013 pelo BDMG e pelos  fundos do qual  é o  Banco é gestor  ou

agente financeiro à política de aplicação estabelecida nesta lei.".

Justificação:  O  ilustre  Ministro  Humberto  Martins  do  STJ,  ao  entender  que  os

Bancos  Públicos  são  passíveis  de  fiscalização  pelos  Tribunais  de  Contas,

suplementarmente à supervisão exercida pelo Banco Central, esclarece que "todos os

sistemas e órgãos de controle e fiscalização de recursos públicos devem, em uma

República, ser valorizados e dotados de poderes implícitos idôneos para que sejam

atingidos os fins constitucionais".  Procuramos com essa emenda dar substância a

determinação constitucional  de que a LDO estabeleça a política de aplicação das

instituições financeiras públicas, dando instrumentos para que os órgãos de controle

externo verifiquem a aderência das instituições oficiais à política estabelecida.

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

Emenda nº 82    Autoria: Bloco Minas sem Censura

Texto da emenda: Acrescente-se ao Capítulo VI o seguinte artigo, remunerando-se

os demais:

"Art.  (...)  -  Os projetos de autorização legislativa de operações financeiras serão

instruídos com a demonstração da relação custo-benefício e do interesse econômico

e social da operação, de que trata o §1° do art. 32 da Lei Complementar Federal n°

101,  de  2000,  e  a  relação  dos  projetos  ou  atividades  orçamentárias  a  serem

financiados,  assim  como  das  condições  financeiras  da  operação,  incluindo,  no

mínimo, os prazos de amortização e carência do empréstimo, a taxa de juros e os

encargos a serem pagos, o indexador e a forma de repactuação do saldo devedor, e,

quando for o caso, proposta firme, protocolo de intenções ou instrumento congênere

firmado com a entidade financiadora.".

Justificação:  A  proposta  visa  permitir,  por  parte  da  Assembleia,  o  pleno

conhecimento das condições de endividamento a serem assumidos pelo Estado, de

modo a que este Poder possa compartilhar com o Governo a responsabilidade pelo

futuro  da  gestão  fiscal  do  Estado,  fundamento  da  necessidade  constitucional  de

autorização legislativa.

------------------------------
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Emenda nº 83    Autoria: Bloco Minas sem Censura

Texto da emenda: Acrescente-se ao art. 57 o seguinte parágrafo único:

"Art. 57 (...)

Parágrafo único. A resolução a que se refere o caput não incidirá sobre superávits

financeiros de recursos:

I - provenientes de transferência do Sistema Único de Saúde - SUS;

II - provenientes de transferência do Sistema Único de Assistência Social - Suas -;

III - os recursos destinados à Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais -

FAPEMIG;

IV - dos institutos de previdência

V - demais recursos legalmente vinculados a finalidades específicas;".

Justificação: Com suposto respaldo em artigo semelhante ao que está inserido na

LDO para o ano de 2003, o Executivo, em janeiro de 2004, promoveu a reversão ao

Tesouro  de  R$318,85  milhões  de  superávit  da  FAPEMIG.  Esses  recursos  foram

destinados  à  FAPEMIG  por  vinculação  constitucional  e  sua  transferência  a  essa

entidade foi propositadamente retardada, impedindo sua efetiva aplicação. A manobra

foi expressamente reprovada pelo Tribunal de Contas do Estado e pela Comissão de

Fiscalização Financeira e Orçamentária desta Casa, por representar claro desrespeito

a vontade da Constituição e ao Parágrafo único do art. 8° da Lei de Responsabilidade

Fiscal, segundo o qual "os recursos legalmente vinculados a finalidades específicas

serão utilizados apenas para atender  ao objeto de sua vinculação,  ainda que em

exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso". Procuramos, com a emenda,

preservar os mandamentos constitucionais de manobras contábeis que desvirtuam o

princípio republicano de respeito à legalidade.

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

Emenda nº 84    Autoria: Bloco Minas sem Censura

Texto  da  emenda:  Acrescente-se  à Subseção IV da Seção II  do Capítulo  III  os

seguintes artigos:

"Art. (...). As dotações orçamentárias destinadas ao pagamento de débitos relativos

a  precatórios,  aprovadas  na  Lei  Orçamentária  de  2014  e  em  créditos  adicionais,

deverão ser integralmente descentralizadas ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais.
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§ 1º A descentralização de que trata o caput deverá ser feita pelo órgão ou entidade

detentor da dotação, imediatamente após a publicação da Lei Orçamentária de 2014

e dos créditos adicionais, de acordo com decreto 42.419, de 13 de março de 2002,

dispensada a celebração de convênio ou termo similar. 

§ 2º Caso o valor descentralizado seja insuficiente para o pagamento integral do

débito,  o  Tribunal  de  Justiça  deverá  providenciar,  junto  ao  órgão  ou  entidade

descentralizador, a complementação da dotação descentralizada.

§ 3º Se as dotações descentralizadas referentes a precatórios forem superiores ao

valor necessário para o pagamento integral dos débitos relativos a essas despesas, o

Tribunal de Justiça deverá providenciar a devolução imediata do saldo da dotação

apurado e, se for  o caso, dos correspondentes recursos financeiros, da qual dará

conhecimento  aos  órgãos  ou  entidades  descentralizadores,  à  Secretaria  de

Planejamento e Gestão e à Secretaria da Fazenda, salvo se houver necessidade de

abertura de créditos adicionais para o pagamento de precatórios.

§  4º  As  liberações  dos  recursos  financeiros  correspondentes  às  dotações

orçamentárias  descentralizadas  na  forma  deste  artigo  deverão  ser  realizadas

diretamente para o Tribunal de Justiça, de acordo com as regras de liberação para os

órgãos  do  Poder  Judiciário  previstas  nesta  Lei  e  a  programação  financeira

estabelecida  na  forma  do  art.  8º  da  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal  e  serão

divulgadas no Portal do Tribunal de Justiça.

Art.  (...).  As  dotações  orçamentárias  originais  ou  adicionais  destinadas  ao

pagamento de precatórios não podem ser anuladas ou remanejadas, nem anulados

ou cancelados os empenhos e restos a pagar decorrentes, salvo prévia e expressa

autorização do presidente do Tribunal de Justiça devidamente justificada, ouvido o

juiz da execução afetada.".

Justificação:  A Constituição  Federal  determina  que  as  dotações  destinadas  ao

pagamento de precatórios sejam incluídas nos orçamentos das entidades devedoras

e  consignadas  diretamente  ao  Poder  Judiciário,  concentrando  no  Presidente  do

Tribunal a autoridade de ordenador da despesa e a consequente responsabilidade.

Em Minas Gerais ainda não se estabeleceu o procedimento para o cumprimento do

disposto nos §§ 5º e 6º do art.  100 da Constituição Federal. Esta emenda visa a
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adotar a prática já consagrada na Administração Federal,  de descentralização dos

créditos  orçamentários  e  adicionais  destinados  ao  pagamento  de  precatórios,

utilizando técnica  já  existente  na  Administração Estadual,  disciplinada no  Decreto

42.419/2002, apenas dispensando a celebração de convênio ou outro tipo de acordo,

desnecessário à vista da norma constitucional cogente.

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

Emenda nº 85    Autoria: Bloco Minas sem Censura

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

"Art. (...) O envio ao Poder Legislativo dos projetos da lei orçamentária para 2014 e

de Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012 - 2015 será

precedido da realização de audiências públicas regionais, com a finalidade da coleta

de subsídios para sua elaboração, de acordo com o art. 48 da Lei complementar 101/

2000.

§  1º  -  As  propostas  aprovadas  em  Audiência  Pública  serão  obrigatoriamente

incluídas na Proposta Orçamentária.".

Justificação:  A proposta  visa  ampliar  a  possibilidade de participação popular  na

elaboração  do  orçamento,  fazendo  com  que  esta  incida  já  durante  o  primeiro

momento da sua elaboração. O que se pretende é evoluir do atual sistema, no qual a

proposta orçamentária é elaborada pelos órgãos de planejamento dos Poderes do

Estado, para um sistema de orçamento participativo, onde a incidência dos cidadãos

possa se dar de maneira ampla e soberana.

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

Emenda nº 86    Autoria: Bloco Minas sem Censura

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

"Art. (...) Apenas será concedido benefício fiscal ou realizada renúncia de receita

que  resulte  na  diminuição  dos  recursos  constitucionalmente  pertencentes  aos

municípios  caso  haja  previsão  orçamentária  de  transferências  para  compensação

financeira da perda de arrecadação.

Parágrafo  único  -  O  Projeto  e  a  Lei  Orçamentária  de  2014  discriminarão,  em

categorias  de  programação específicas,  as  dotações destinadas  às  transferências

aos  Municípios  para  compensação  das  perdas  de  arrecadação  decorrentes  de
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desoneração, no montante mínimo de 25% da previsão de renúncia de receita do

Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços - ICMS prevista no anexo I.7

desta lei,  a ser distribuída pelos critérios estabelecidos pela Lei  18.030,  de 12 de

janeiro de 2009.".

Justificação: A emenda acolhe a proposta do Senador Aécio Neves de estabelecer

norma  estabilizadora  sobre  os  repasses  decorrentes  de  impostos  compartilhados.

Ora, como há impostos e contribuições cujas receitas são compartilhadas com os

demais  entes  subnacionais,  torna-se claro  que a  implementação  de medidas  que

diminuem  a  arrecadação  desses  tributos,  certamente  terá  impacto  negativo  nas

receitas  das  demais  unidades  da  federação.  A  leitura  do  texto  constitucional

demonstra a necessidade de norma estabilizadora nas relações federais: nada deve

impedir  que  o  governo  estadual  adote  medidas  fiscais  para  a  proteção  e

desenvolvimento  da  economia  do  Estado.  Nada,  porém, deve  impedir  a  imediata

compensação dos demais entes federados em vista da inequívoca perda de receitas

decorrentes  de  tais  medidas.  Em  essência,  a  presente  proposta  visa  criar  uma

sistemática  de  transferências  complementares  para  as  esferas  de  governo

municipais.

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

Emenda nº 87    Autoria: Luzia Ferreira - PPS

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier: 

A Lei  Orçamentária  conterá  dotações  de  recursos  para  a  realização  de  ações

voltadas para a saúde da mulher.

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

Emenda nº 88    Autoria: Luzia Ferreira - PPS

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier: 

A Lei  Orçamentária  conterá  dotações  de  recursos  para  a  realização  de  ações

voltadas  para  a  adoção  de  crianças  e  adolescentes,  inclusas  nos  programas

implementados para proteção de crianças ou adolescentes.

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

Emenda nº 89    Autoria: Luzia Ferreira - PPS

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:
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"Art. ... - Serão assegurados os recursos orçamentários necessários ao atendimento

das políticas de adoção de crianças e adolescentes previstas no "Fundo para Infância

e Adolescência" constante do PPAG 2012-2015 para o exercício 2014, como uma das

prioridades de programas sociais do Estado.

Parágrafo único - Os recursos orçamentários de que trata o caput deste artigo serão

priorizados nos casos de adoção tardia.

Justificação: É preciso que o Poder Público estimule por todos os meios a adoção

de  menores  órfãos  ou  abandonados  com  objetivo  de  dota-los  da  oportunidade

humanitária de um lar.

Em  Minas  Gerais,  da  grande  quantidade  de  crianças  que  se  se  encontram

atualmente em orfanatos e abrigos, em seu maior contingente possuem média de

idade superior a 4 (quatro) anos e ali continuam , na maior parte das vezes, até atingir

a maioridade sem a possibilidade de obtenção de um lar e da convivência de uma

família.  Tal  fato  é  motivado  pela  preferência  apresentada  pelos  candidatos  a

adotantes se fixar quase que invariavelmente na faixa etária de até 3 (três) anos de

idade.

É,  portanto,  imprescindível  que  se  viabilize,  no  Estado,  de  modo  eficiente  e

humanitário, o nobre propósito da adoção, da concessão de um lar àquele que não

tem a felicidade dessa imprescindível  convivência,  com o atendimento a menores

efetivamente carentes, gerando assim uma possibilidade de melhoria social de nossa

população como um todo mais harmônico que o quadro atual que presenciamos.

Para  que  tal  condição  seja  possível,  faz-se  mister  assegurar  os  recursos

necessários ao desenvolvimento de programas efetivos.

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

Emenda nº 90    Autoria: Luzia Ferreira - PPS

Texto da emenda: O art. 8° fica acrescido do seguinte parágrafo: 

§ 3° - Para fins do disposto no inciso XIX, fica estabelecida a obrigatoriedade do

envio  a  Assembleia  Legislativa  do  Estado,  pelo  Poder  Executivo,  de  informações

sobre a receita de recursos oriundos da União para serem exclusivamente aplicados

em  programas  de  saúde  da  mulher,  discriminada  por  Município,  por  tipo  de

financiamento e por regime de recolhimento.
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------------------------------

Emenda nº 91    Autoria: Paulo Guedes - PT

Texto da emenda: Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo:

Art. .... A Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2014 destinará recursos

suficientes  para  atendimento dos Municípios  em situação de emergência ou de

calamidade  pública  declarada  em  decreto  governamental,  em  decorrência  da

estiagem que atinge o semiárido brasileiro.

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

Emenda nº 92    Autoria: Paulo Guedes - PT

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

Art.  (...)  -  A Lei  Orçamentária  conterá  dotação  destinada   à  manutenção   das

estradas  vicinais  dos  Municípios  que   mantêm transporte escolar para alunos da

rede estadual, de qualquer nível ou série, em sua zona rural.

Justificação: O atendimento ao transporte escolar dos  alunos das redes estadual e

municipal  de  ensino é feita  pelos  Municípios,  mediante  repasse ¿per  capita¿  de

aluno da rede estadual,  o  qual varia  de  acordo com o número de alunos atendidos

e  a   extensão territorial   do Município;  entretanto,  é necessário  que  o   Estado

assuma  a  manutenção das estradas que atendem às escolas  rurais, destinando

para isso recursos orçamentários.

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

Emenda nº 93    Autoria: Paulo Guedes - PT

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

Art.  (...)  -  A Lei  Orçamentária  conterá  dotação  destinada   a  implantação   do

Programa  Saúde  da  Família  em  Municípios  com população inferior  a 10 mil

habitantes e sem condições de garantir a atenção básica à saúde.

Justificação: Alguns  Municípios  de  pequeno   porte   vêm encontrando  grande

dificuldade para  montar  suas  equipes  para atender  ao Programa Saúde da Família

- PSF -, devido à  falta  de

pessoal  técnico de nível superior que se disponha a investir  sua vida profissional

num pequeno Município.

Em   muitos  casos,  essa  dificuldade  decorre  da   receita municipal  insuficiente
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para  oferecer  salários  atrativos   aos profissionais.

Acreditamos  que  o  Estado  tem condições  de  superar  essa dificuldade, ao

assumir a responsabilidade pela contratação desses profissionais.  Incluir  na LDO

recursos orçamentários  para  essa destinação,  significa  o  compromisso do  Estado

de  garantir  o atendimento em atenção básica à saúde nos pequenos Municípios.

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

Emenda nº 94    Autoria: Paulo Guedes - PT

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

Art.  (...)  -  A Lei  Orçamentária conterá dotação destinada à aplicação da política

estadual de incentivo à produção e ao consumo de mandioca e seus derivados.

Justificação: Conforme  projeto  de   lei   aprovado   pelo Legislativo  mineiro,  o

Estado deverá  adotar  uma  política  de incentivo  à  produção e ao consumo da

mandioca e seus  derivados.

Esta  emenda  parte  do  pressuposto de que  o  setor  precisa  se organizar   para

se  desenvolver,  especialmente  nesse   momento favorável  ao  uso  da mandioca

não só para fins alimentares,  mas

também   para   produção  de  biocombustível.  Para  isso,  é  fundamental  que  se

estimule  a  produção,  o  processamento,  a  industrialização,  a  comercialização  e  a

distribuição, por meio de uma ação  coordenada pelo  governo  do  Estado, por meio

de seus órgãos  de  apoio,  em articulação  com  os Municípios, as associações, as

entidades  de classe e o setor privado.

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

Emenda nº 95    Autoria: Paulo Guedes - PT

Art.   ...   -  A Lei  Orçamentária conterá dotação destinada a  promover  o resgate

histórico e a valorização das comunidades remanescentes dos quilombos, mediante a

adoção das seguintes medidas:

I  -  identificar  e demarcar os  territórios  ancestrais  e as  terras  remanescentes de

quilombos no Estado de Minas Gerais;

II - promover o levantamento e a legalização dessas áreas, por meio do Instituto de

Terras do Estado de Minas Gerais - ITER -;

III - promover  o levantamento histórico e cultural dessas comunidades.
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Justificação: A formação de quilombos foi  uma  constante durante todo o período

de escravidão. O  art.  68 do Ato das Disposições  Constitucionais Transitórias da

Constituição  Federal estabelece  que  o  Estado  promoverá  o  resgate  histórico  e

a  valorização  dos   remanescentes  dos   quilombos.   A destinação   de  recursos

orçamentários, garantidos pela LDO, visa a ser um  passo na  direção  do resgate

dessa dívida histórica com os descendentes dessas comunidades que resistiram à

escravidão.

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

Emenda nº 96    Autoria: André Quintão - PT

Acrescente-se onde convier:

Art.  Acompanharão  a  proposta  orçamentária,  além  dos  quadros  exigidos  pela

legislação em vigor:

- demonstrativo dos recursos a serem aplicados direta ou indiretamente em ações

voltadas para a realização da Copa do Mundo de Futebol de 2014.

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

Emenda nº 97    Autoria: André Quintão - PT

Acrescente-se onde convier:

Art.  -  Na  execução  orçamentária  não  haverá  contingenciamento  de  recursos

destinados:

I - às ações diretamente relacionadas com a criança e o adolescente;

II - ao Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS;

III - aos programas de segurança pública;

IV - às ações oriundas de emendas populares aprovadas ao PPAG e a LOA

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

Emenda nº 98    Autoria: André Quintão - PT

O Art. 57 fica acrescido do seguinte parágrafo único:

Art. 57 -

Parágrafo único - A resolução a que se refere o caput não incidirá sobre superávits

financeiros de recursos:

I - provenientes de transferência do Sistema Único de Saúde - SUS -;

II - provenientes de transferência do Sistema Único de Assistência Social - SUAS -;
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III  - destinados à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais -

FAPEMIG -;

IV - dos institutos de previdência;

V - dos fundos estaduais que exerçam funções de financiamento ou garantia.

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

Emenda nº 99    Autoria: André Quintão - PT

Acrescente-se onde convier:

"Art.  ...  -  O  Poder  Executivo  deverá  incorporar,  nos  Relatórios  Institucionais  de

Monitoramento,  análise  qualitativa  e  detalhamento  da  execução orçamentária  dos

subprojetos e subprocessos que constam em cada ação, devendo apresentá-los nas

audiências públicas de monitoramento.".

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

Emenda nº 100    Autoria: André Quintão - PT

Acrescente-se onde convier:

Art.  Para  fins  de  transparência  da  gestão  fiscal,  o  Poder  Executivo  tornará

disponíveis na internet...

demonstrativo dos recursos a serem aplicados em ações de superação da pobreza

extrema.

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

Emenda nº 101    Autoria: André Quintão - PT

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

Art.  -  A oferta  de  alimentação  escolar  nas  escolas  públicas  adotará,  de  forma

prioritária, o sistema de compra direta de no mínimo 30% de produtos regionais da

agricultura familiar, previstos na Lei Federal nº 11.947, de 16/6/2009.

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

Emenda nº 102    Autoria: André Quintão - PT

O parágrafo 4º do art. 49 passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 49: ...

§ 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,  em  especial  os  de
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economia  solidária  às  cooperativas  e  às  associações  de  produção  ou

comercialização,  especialmente  de  catadores  de  material  reciclável,  de

sustentabilidade  ambiental,  de  ampliação  e  melhoria  da  infraestrutura  e  de

crescimento,  modernização  e  ampliação  da  competitividade  do  parque  produtivo

mineiro, das atividades comerciais e de serviços, do turismo e do agronegócio, com

atenção às iniciativas de inovação e desenvolvimento tecnológico, aos programas de

irrigação, às atividades de silvicultura, à agricultura familiar, à agricultura urbana, à

aquicultura e à pesca e a  e à melhoria da infraestrutura dos Municípios.

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

Emenda nº 103    Autoria: Fábio Cherem - PSD

Art. 2º  Passa a ter a seguinte redação:

Art. 2º - As prioridades e metas da administração pública estadual para o exercício

de 2013, 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

2013 definidas para os programas estruturadores detalhadas no Plano Plurianual de

Ação  Governamental  -  PPAG -  2012-2015 e  suas  revisões  e,  para  a  Defensoria

Pública,  o  Ministério  Público,  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,  observadas  as  seguintes

diretrizes:

I - redução das desigualdades sociais;

II - geração de emprego e renda com sustentabilidade econômica, social, ambiental

e regional;

III - gestão pública transparente, voltada para o serviço ao povo mineiro.

Justificação: O Estado de Minas Gerais tem hoje uma das maiores desigualdades

internas do país, a título de exemplo pode-se observar,  dentro do mesmo estado,

municípios como o de Poços de Caldas que conta com IDH 0,841 e outros como

Setubinha e Monte Formoso, cujo IDH gira em torno de 0,570.

Esta desigualdade deve ser superada, sendo o orçamento a ferramenta mais eficaz

para  realizar  este  objetivo.  Entedimento  pacificado  por  nossas  mais  altas  cortes
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indicam que o real sentindo da isonomia prevista no artigo 5° da Constituição Federal

é tratar desigualmente os desiguais na medida de sua desigualdade.

Por  sua  vez,  os  benefícios  econômicos  e  sociais  decorrentes  da  geração  de

empregos e de uma gestão pública transparente são inúmeros, desde o crescimento

da auto-estima do cidadão, seu maior compromisso com a administração pública e

movimentação da máquina econômica, como também da consequente melhora da

qualidade de vida futura das gerações porvindouras.

Desde que bem geridas, entendemos que imensos são os benefícios trazidos pelas

políticas estatais, o que nos leva à importância do inciso III desta emenda, visando a

publicidade das benesses oferecidas pelo Estado, em conformidade à Lei de Acesso

à Informação, Lei n°12.527/2011.

Entendemos que os motivos expostos e tantos outros tácitos são suficientes para

justificar a aprovação desta emenda.

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

Emenda nº 104    Autoria: Fábio Cherem - PSD

Acrescente-se o art. 39 e renumera-se os demais artigos posteriores.

Art.  39.  Na  execução  orçamentária,  não haverá  contingenciamento  de  recursos

destinados:

I - a ações diretamente relacionadas com a criança e o adolescente;

II - ao Fundo Estadual de Assistência Social - Feas -;

III - a programas de segurança pública;

IV  -  a  ações  oriundas  de  emendas  de  iniciativa  popular  ao  PPAG  e  à  LOA

aprovadas.

V - Despesas com o programa pró-acesso e outros de pavimentação asfáltica em

municípios;

VI -  Despesas com transferências de recursos para pessoas jurídicas de direito

privado, sem fins lucrativos, declaradas de utilidade pública e que prestam serviços

em cooperação com a administração.

Justificação: Seguindo o entendimento das política públicas de beneficiamento a

médio  e  longo prazo,  entendemos como de vital  importância  a maior  atenção do

Estado de Minas Gerais em relação a assistência das gerações futuras. Cremos ser



1360
____________________________________________________________________________

necessária a positivação dessa norma no intuito de garantir e dar segurança jurídica

aos projetos diretamente relacionados à criança e ao adolescente, o que esperamos

ser fomento suficiente para o maior desenvolvimento social do estado. Na mesma

linha de raciocínio vai a defesa ao não contingenciamento de recursos no que tange o

Fundo  Estadual  de  Assistência  Social,  em  observância  à  necessidade  de

aproveitamento  do  dinamismo  econômico  mineiro  em  prol  do  desenvolvimento

humano do estado.

O terceiro inciso da emenda trata da Segurança Pública. É notório o clamor popular

para que os serviços de segurança pública continuem fluindo com agilidade e eficácia

e é de suma importância para o bem estar social que os recursos desse setor do

Estado não estejam submetidos à contingências. O setor de Segurança Pública é o

mantenedor  da  eficiência  de  todos  os  outros  setores  e  por  isso  lhe  reservamos

especial relevância.

É possível que o parlamentar ou membro do executivo acabe por não entender

tempestivamente  os  anseios  populares.  Na  da  observância  aos  princípios

democráticos e da participação popular vão os incisos IV e VI da emenda, visto o

enorme auxílio que os cidadãos têm a dar ao Estado quando participam ativamente

dos assuntos de responsabilidade estatal.

Por fim, o inciso V garante a não contingência à destinação de recursos em relação

à obras de pavimentação pública. A Constituição Federal de 1988 já garante em seu

artigo 5° o direito à liberdade de ir e vir, muitas vezes cerceados pela má manutenção

das vias públicas. Com esse inciso visamos evitar essa desconformidade e garantir

esse direito do cidadão mineiro.

São pelas razões acima expostas que tenho convicção da aprovação desta emenda

pelos nobres colegas parlamentares.

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

Emenda nº 105    Autoria: Fábio Cherem - PSD

§ 7º -  O BDMG fomentará o  desenvolvimento  da fruticultura,  da  silvicultura,  da

piscicultura  e  da  olericultura  de  espécies  nativas,  nas  linhas  de  pesquisa,

desenvolvimento e produção.

Justificação:    A Olericultura é a cultura de hortaliças. Minas Gerais é uma das
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regiões  do  Brasil  de  maior  diversidade  de  hortaliças  nativas  e  que  hoje  são

subutilizadas  na  agricultura  tradicional  e  nas  pesquisas nutricionais  desenvolvidas

pelo estado. É possível perceber a importância cultural dessas plantas na culinária

local de determinadas regiões e o consumo pontual de hortaliças nativas no estado,

desperdiçando-se o potencial nutricional dessas hortaliças. Como exemplos da rica

gama de hortaliças  locais podemos ressaltar  o inhame, a jurubeba,  o almeirão,  a

taioba, entre outros. 

Dado alarmante é que pouquíssimos estudos têm sido feitos nessa área, sendo de

suma importância que se alargue o fomento à pesquisa dessas hortaliças dado o

potencial nutricional das plantas nativas, ricas em proteínas, vitaminas e minerais. Em

um contexto onde se vê o assustador crescimento da obesidade e má nutrição em

todo o Brasil é de extrema relevância que o Estado de Minas Gerais dê exemplo de

boa gestão ao valorizar não só a cultura local, a gastronomia e a diversidade natural

de nossa região, como também a boa alimentação e uma dieta saudável para seus

cidadãos. 

Acreditamos  que  o  fomento  à  olericultura  por  parte  do  BDMG  será  capaz  de

promover  o  aumento  da  produção  de  hortaliças  locais,  não  tradicionais,  e  a

possibilidade de maior consumo e acesso pelas famílias mineiras, quiçá brasileiras,

de um alimento saudável e barato.

Desta maneira,  buscando uma otimização dos gastos do Estado, contamos com

nossos nobres pares para a aprovação desta emenda.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 286/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Elismar Prado, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Instituto Restauração com Amor e Arte -  Restaurart - ,

com sede no Município de São João do Manhuaçu.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.
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Fundamentação

O Projeto  de  Lei  nº  286/2011  pretende  declarar  de  utilidade  pública  o  Instituto

Restauração com Amor e Arte -  Restaurart - , com sede no Município de São João do

Manhuaçu,  pessoa  jurídica  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  que  tem  como

escopo a prestação de assistência social.

Com esse propósito,  a  instituição luta  pela  prestação de serviços  gratuitos  nas

áreas  de  educação  e  saúde;  promove  a  cultura  e  a  conservação  do  patrimônio

histórico  e  artístico;  incentiva  cuidados  com  a  segurança  alimentar  e  nutricional;

orienta  sobre  a  preservação  do  meio  ambiente  e  o  desenvolvimento  sustentável;

estimula  o  voluntariado;  difunde  valores  universais  como  ética,  paz,  cidadania,

direitos humanos e democracia; fomenta tecnologias alternativas e experiências não

lucrativas de novos modelos de produção, comércio e crédito.

Tendo em  vista  o  relevante  trabalho  desenvolvido  pelo  Instituto  Restaurart  com

comunidades  carentes  do  Município  de  São  João  do  Manhuaçu,  consideramos

meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 286/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 27 de junho de 2013.

Bosco, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.024/2013

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 Amanu -  Educação, Ecologia e

Solidariedade, com sede no Município de Jaboticatubas.

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 4.024/2013 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Amanu  -   Educação,  Ecologia  e  Solidariedade,  com  sede  no  Município  de

Jaboticatubas, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como

escopo zelar pela melhoria das condições de vida das comunidades em que atua.

Na consecução desse propósito, a instituição incentiva práticas sob os princípios da

agroecologia,  permacultura,  economia  popular  solidária,  educação  popular  e

agricultura urbana; apoia grupos de produção artesanal e de agricultores familiares e

urbanos;  desenvolve  ações  educativas;  estimula  a  mobilização  e  a  participação

política  de  organizações  populares  de  base;  fomenta  pesquisas,  publicações  e

intercâmbios  para  a  troca  de  conhecimento  e  experiência;  contribui  para  o

estabelecimento  de  políticas  públicas  e  programas  intersetoriais  para  atender  às

demandas da população.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  social  desenvolvido  no  Município  de

Jaboticatubas  pela  Associação  Amanu,  consideramos  meritória  a  iniciativa  de  lhe

outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.024/2013, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 27 de junho de 2013.

Celinho do Sinttrocel, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.031/2013

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Rômulo  Viegas,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  tem  por

objetivo  declarar  de  utilidade pública  a  Associação  dos Moradores  do  Cerradinho

Deolinda Cândida de Jesus, com sede no Município de Cana Verde.

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 4.031/2013 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Moradores do Cerradinho Deolinda Cândida de Jesus, com sede no Município de

Cana  Verde,  pessoa  jurídica  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  de  caráter

filantrópico, promocional, recreativo e educacional, que tem por escopo a defesa dos

interesses e direitos dos moradores dessa localidade.

Na consecução desse propósito,  a instituição busca a melhoria da qualidade de

vida de seus assistidos e desenvolve trabalho social junto a idosos, jovens e crianças

que necessitam de auxílio,  organizando-os em trabalhos sociais  e  distribuindo os

benefícios alcançados nos órgãos públicos.

Tendo em vista o relevante trabalho social desenvolvido pela entidade no Município

de Cana Verde, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade

pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.031/2013, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 27 de junho de 2013.

Celinho do Sinttrocel, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.043/2013

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria  do  Deputado  Carlos  Pimenta,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  tem  por

objetivo declarar de utilidade pública a entidade Projeto de Apoio à Criança, com sede

no Município de Montes Claros.

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 4.043/2013 pretende declarar de utilidade pública a entidade

Projeto de Apoio à Criança, com sede no Município de Montes Claros, pessoa jurídica

de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  que  tem  como  escopo  a  prestação  de
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assistência social a crianças carentes.

Na  consecução  desse  propósito,  a  instituição  promove  o  bem-estar  e  o

desenvolvimento social e econômico da comunidade em que atua; apoia atividades

na área educacional,  de  saúde e profissional  para  crianças,  adolescentes e suas

famílias;  luta  pela erradicação do trabalho infantil  e  escravo;  ajuda programas de

prevenção ao uso de drogas; fomenta a valorização da cultura, do esporte, do lazer e

do turismo; busca a valorização dos excluídos socialmente.

Tendo em vista o relevante trabalho social desenvolvido pelo Projeto de Apoio à

Criança em defesa da cidadania de crianças carentes no Município de Montes Claros,

consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.043/2013, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 27 de junho de 2013.

Celinho do Sinttrocel, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.057/2013

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Deiró Marra, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Família de Caná de Patrocínio, com sede

no Município de Patrocínio.

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 4.057/2013 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Família de Caná de Patrocínio, com sede no Município de Patrocínio, pessoa jurídica

de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  que  tem  como  escopo  a  prestação  de

assistência social.

Na  consecução  desse  propósito,  a  instituição  zela  pela  proteção  da  saúde  da
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família, da maternidade, da infância e da velhice; combate a fome e a pobreza; apoia

atividades  educativas;  auxilia  na  prevenção de problemas familiares,  por  meio da

integração harmônica de seus membros; promove a prevenção do uso de álcool e

drogas e oferece condições de recuperação aos dependentes, por meio de reuniões

pedagógicas e terapêuticas e atividades de esporte e lazer.

Tendo em vista o relevante trabalho social desenvolvido pela Associação Família de

Caná de Patrocínio em defesa do exercício pleno da cidadania dos moradores 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° 4.057/2013, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 27 de junho de 2013.

Celinho do Sinttrocel, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.066/2013

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria da Deputada Luzia Ferreira, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a entidade VivaVida -  Voluntários Itabiranos Valorizando

a Vida, com sede no Município de Itabira.

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 4.066/2013 pretende declarar de utilidade pública a entidade

VivaVida -   Voluntários  Itabiranos  Valorizando a Vida,  com sede  no  Município  de

Itabira, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como escopo

amparar pessoas em situação de risco ou vulnerabilidade.

Com esse propósito, a instituição mantém em funcionamento o Posto do Centro de

Valorização da Vida -   CVV Itabira,  entidade de apoio emocional  e prevenção do
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suicídio; desenvolve o Programa de Apoio Emocional, serviço gratuito oferecido por

voluntários  que se colocam disponíveis  à pessoa em situação de vulnerabilidade;

realiza estudos e pesquisas sobre o suicídio e participa de eventos de esclarecimento

sobre esse tema em conjunto com profissionais de saúde; prepara os voluntários para

prestar assistência aos que a procuram.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  humanitário  desenvolvido  no  Município  de

Itabira pela entidade VivaVida, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o

título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.066/2013, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 27 de junho de 2013.

Bosco, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.071/2013

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Gustavo Valadares, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo  declarar  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 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 4.071/2013 pretende declarar 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, pessoa jurídica de direito privado,

sem fins lucrativos, que tem como escopo a melhoria das condições de vida daquelas

comunidades.

Com esse propósito,  a instituição busca conscientizar  os  habitantes  dos bairros
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onde atua de que são agentes de seu desenvolvimento social e econômico; luta pelos

direitos humanos, fortalecendo os vínculos de solidariedade e cooperação entre seus

assistidos;  representa  as  demandas  daquelas  localidades  perante  os  poderes

constituídos, buscando soluções para os problemas encontrados; realiza atividades

para a melhoria da qualidade de vida de crianças, adolescentes, jovens e idosos;

fomenta  a  alfabetização  e  oferece  cursos  de  capacitação;  promove  atividades

esportivas e de lazer.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  desenvolvido  pela  referida  entidade  no

Município de Formiga, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de

utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.071/2013, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 27 de junho de 2013.

Bosco, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.073/2013

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Gustavo Valadares, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Ítalo-Brasileira para Educação -

Assibe - , com sede no Município de Astolfo Dutra.

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 4.073/2013 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Ítalo-Brasileira para Educação -  Assibe - , com sede no Município de Astolfo Dutra,

pessoa  jurídica  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  que  tem  como  escopo  a

promoção da educação, da cultura e da assistência social.

Com esse propósito, a instituição realiza atividades artísticas e culturais; defende a
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conservação do patrimônio histórico e artístico; orienta sobre a preservação do meio

ambiente  e  o  desenvolvimento  sustentável;  incentiva  a  segurança  alimentar  e

nutricional; estimula o voluntariado; fomenta o desenvolvimento social e econômico;

combate a pobreza; apoia a experiência com novos modelos produtivos e sistema

alternativos  de  produção,  comércio,  emprego e crédito;  difunde valores  universais

como ética, paz, cidadania, direitos humanos e democracia.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  desenvolvido  pela  Assibe  para  o

desenvolvimento do Município de Astolfo Dutra, consideramos meritória a iniciativa de

lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.073/2013, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 27 de junho de 2013.

Bosco, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.087/2013

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

De autoria do Deputado Bráulio Braz, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar  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 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 4.087/2013 pretende declarar 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, pessoa jurídica de direito privado,

sem fins lucrativos, que tem como escopo a melhoria das condições de vida de seus

associados.
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Com  esse  propósito,  a  instituição  fomenta  a  racionalização  da  economia,

especialmente  aquela  ligada  à  agropecuária;  implementa  atividades  econômicas,

culturais, desportivas e sociais; assiste famílias de agricultores; desenvolve canais de

comercialização  dos  produtos  e  serviços,  por  meio  de  feiras  e  lojas;  presta

assistência à criança, ao adolescente e ao idoso; combate a fome, a desnutrição e a

pobreza; defende a preservação do meio ambiente.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  desenvolvido  pela  referida  entidade  no

Município de São Sebastião da Vargem Alegre, consideramos meritória a iniciativa de

lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.087/2013, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 27 de junho de 2013.

Paulo Guedes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.093/2013

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria  do  Deputado  Ulysses  Gomes,  o  projeto  de  lei  em epígrafe tem  por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Monsenhor Umbelino, com sede

no Município de Elói Mendes.

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 4.093/2013 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Monsenhor Umbelino, com sede no Município de Elói  Mendes, pessoa jurídica de

direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  que  tem  como  escopo  o  aprimoramento  da

formação social, intelectual e profissional da juventude.

Com  esse  propósito,  a  instituição  mantém  cursos  de  aperfeiçoamento  de

trabalhadores; presta assistência cívica e moral a seus associados; combate a fome e
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a miséria; zela pela proteção da saúde, da maternidade, da infância e da juventude.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido no Município de Elói Mendes pela

Associação Monsenhor Umbelino, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar

o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.093/2013, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 27 de junho de 2013.

Bosco, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.104/2013

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Paulo Lamac, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Projetar Minas, com sede no Município de

Barbacena.

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 4.104/2013 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Projetar  Minas,  com  sede  no Município  de  Barbacena,  pessoa jurídica  de  direito

privado, sem fins lucrativos, que tem como escopo a defesa dos interesses e direitos

da comunidade em que atua.

Com  esse  propósito,  a  instituição  promove  a  educação,  a  saúde  e  a  cultura;

defende  a  conservação  do  patrimônio  histórico  e  artístico;  incentiva  a  segurança

alimentar  e  nutricional;  orienta  sobre  a  preservação  do  meio  ambiente  e  o

desenvolvimento  sustentável;  estimula  o  voluntariado;  combate  a  pobreza;  apoia

experiências  com novos modelos  produtivos  e sistemas alternativos  de produção,

comércio, emprego e crédito; difunde valores universais como ética, paz, cidadania,

direitos humanos e democracia; presta serviços de radiodifusão comunitária.
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Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela Associação Projetar Minas

em prol  da construção da cidadania  dos  moradores  de  Barbacena,  consideramos

meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.104/2013, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 27 de junho de 2013.

Bosco, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 16/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

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

análise “dá nova redação ao § 3º do art. 3º da Lei Complementar nº 88, de 2006, que

dispõe sobre a instituição e a gestão de região metropolitana e sobre o Fundo de

Desenvolvimento Metropolitano”.

A proposição  foi  examinada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Por sua

vez, a Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização opinou pela aprovação da

matéria na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art. 188,

combinado com o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Durante a tramitação, foi apresentado nesta Casa o Projeto de Lei Complementar

nº  35/2013,  de  autoria  do  Deputado  Luiz  Henrique,  que,  por  tratar  de  tema

semelhante, foi anexado ao projeto em epígrafe, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

Fundamentação

O  projeto  em  estudo  visa  modificar  os  requisitos  para  a  criação  de  regiões

metropolitanas  no  Estado,  matéria  disciplinada  pela  Lei  Complementar  nº  88,  de

12/1/2006, entre outras normas. Em sua forma original, o projeto altera o art. 3º, § 3º,

da  referida  lei  complementar,  com  o  objetivo  de,  segundo  o  autor,  “possibilitar  a

instituição  de  região  metropolitana  com  população  superior  a  500  mil  habitantes,
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incluída a população do seu respectivo colar metropolitano”. Tal alteração contrasta

com  a  redação  atual,  que  estabelece  o  quantitativo  mínimo  de  600  mil  para  a

instituição  de  região  metropolitana.  Além  de  reduzir  o  patamar  mínimo  para  o

estabelecimento  de  região  metropolitana,  a  proposição  busca  também  incluir  os

Municípios do eventual colar metropolitano no cômputo desse quantitativo mínimo.

Segundo o proponente, a inclusão dos Municípios que integram o colar metropolitano

é questão de justiça e de eficiência administrativa, dado o reconhecimento de sua

“importância  para  o  cumprimento  satisfatório  dos  objetivos  principais  da  região

metropolitana a ser instituída”.

Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça destacou que a

iniciativa da matéria encontra previsão constitucional. Dessa maneira, concluiu pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto em sua forma original.

Por sua vez, a Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização destacou que a

redução  do  contingente  populacional  para  a  criação  de  região  metropolitana

representaria  uma  mudança  positiva,  ao  possibilitar  que  um  maior  número  de

Municípios  executem  conjuntamente  suas  políticas  urbanas,  reduzindo  custos  e

favorecendo a população neles residente. Dessa forma, considerou que os intentos

do  autor  são  benéficos.  Considerando  úteis  as  contribuições  do  Projeto  de  Lei

Complementar  nº  35,  de  2013,  anexado  à  proposição  em  comento,  o  qual  traz

aperfeiçoamentos  à  matéria,  a  Comissão  opinou  favoravelmente  à  aprovação  do

projeto  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  por  ela  apresentado,  a  fim  de  incorporar

elementos do texto anexado.

No que é próprio da análise desta Comissão, destacamos que o projeto, seja em

sua  forma  original,  seja  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  não  gera  repercussões

orçamentárias. Nele, não se prevê a criação de agência metropolitana ou de outra

instância de gestão de funções urbanas comuns, ou seja, não se criam obrigações ou

despesas para  o Poder  Executivo.  Embora a sua aprovação possa vir  a  resultar,

eventualmente,  em  novas  obrigações,  essas  não  são  derivadas  do  projeto  em

comento, devendo ser discutidas futuramente e em momento oportuno.

Dessa  forma,  e  considerando  os  pareceres  favoráveis  que  antecederam  esta

Comissão,  somos  pela  aprovação  da  matéria.  Na  visão  desta  relatoria,  são



1374
____________________________________________________________________________

vantajosos  os  aperfeiçoamentos  trazidos  pelo  Substitutivo  nº  1,  da  Comissão  de

Assuntos  Municipais  e  Regionalização;  entretanto,  julgamos  razoável  a  redação

original  do  art.  3º  da  Lei  Complementar  nº  88,  motivo  pelo  qual  apresentamos

emenda ao Substitutivo nº  1,  com o objeto de dele retirar  o art.  2º,  que prevê a

supressão daquele dispositivo da lei complementar.

Em  atendimento  à  Decisão  Normativa  da  Presidência  nº  12,  de  4/6/2003,

declaramos que a análise aqui desenvolvida é estendida ao citado Projeto de Lei

Complementar nº 35/2013, anexado, de caráter semelhante.

Conclusão

Considerando o  apresentado,  somos  favoráveis  à  aprovação  do  Projeto  de  Lei

Complementar  nº  16/2011,  em  primeiro  turno,  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,

apresentado  pela  Comissão  de  Assuntos  Municipais  e  Regionalização,  com  a

seguinte Emenda nº 1.

EMENDA Nº 1 AO SUBSTITUTIVO Nº 1

Art. 1º -  Suprima-se o art. 2º.

Sala das Comissões, 27 de junho de 2013.

Zé Maia,  Presidente  e  relator  -  Adalclever  Lopes  -  Ulysses  Gomes  -  Sebastião

Costa - Luiz Henrique - Liza Prado.

PARECER PARA O 1º TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº

49/2013

Comissão Especial

Relatório

De autoria de um terço dos membros da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais  e  tendo  como  primeiro  signatário  o  Deputado  Doutor  Wilson  Batista,  a

proposição em epígrafe altera dispositivos da Constituição do Estado que tratam da

pessoa com deficiência.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 16/3/2013, a proposição foi distribuída a

esta  Comissão  para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  188  combinado  com  o

art.111, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição visa atualizar a terminologia utilizada nos dispositivos da Constituição
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do Estado que tratam da pessoa com deficiência, substituindo o termo “portador de

deficiência” e “condição de deficiente” por, respectivamente, “pessoa com deficiência”

e “condição de pessoa com deficiência”.

A emenda à Constituição é um instrumento jurídico-formal cujo objetivo é promover

acréscimo, supressão ou modificação no texto constitucional. Essas alterações são

por  vezes  necessárias  para  adequar  a  Constituição  às  novas  necessidades  e

demandas sociais. A proposta de emenda constitucional em análise é uma medida

importante  no  cenário  sociojurídico  atual,  pois  reflete  a  evolução  do  direito  e  da

proteção da pessoa com deficiência. A construção de uma sociedade inclusiva passa

também pelo cuidado com a linguagem. Na linguagem se expressa, voluntariamente

ou involuntariamente, o respeito ou a discriminação em relação às diferenças.

Expressões como "inválidos", "incapazes",  "excepcionais" e "pessoas deficientes"

eram utilizadas até a Constituição de 1988 para referir-se às pessoas com deficiência,

mas esses termos, que refletiam uma concepção antiquada e preconceituosa acerca

dessas pessoas, já foram substituídos por outros.

Já nos anos 1980, na época de elaboração da Constituição, começou a haver uma

mudança na abordagem das pessoas com deficiência, por influência do Movimento

Internacional de Pessoas com Deficiência, que levaram a ONU a estabelecer o Ano

Internacional  e  a  Década  das  Pessoas  Deficientes.  A Constituição  da  República

refletiu  essa  mudança  e  passou  a  incorporar  a  expressão  "pessoa  portadora  de

deficiência".

Se o  termo “deficiente”  é  depreciativo  e  estigmatizante,  o  termo “portadores  de

deficiência” também se revelou inadequado, pois implica que alguém “porta” alguma

coisa temporariamente e que é possível se desvencilhar do que é portado tão logo

seja possível. Ao contrário, a deficiência, na maioria das vezes, é algo permanente.

Para evitar a segregação e a exclusão que podem ser reforçadas pela língua, por

volta da metade da década de 1990 a expressão utilizada passou a ser "pessoa com

deficiência",  que permanece  até  hoje.  Pretende-se,  com  a  expressão,  ressaltar  a

pessoa, e não sua deficiência, valorizando-a independentemente de suas condições

físicas, sensoriais ou intelectuais.

Nada  impede,  portanto,  que  esta  Casa  Legislativa,  no  exercício  do  poder
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constituinte  decorrente,  venha  a  alterar  a  normativa  acerca  dessa  matéria.  Além

disso, a iniciativa parlamentar sob exame encontra respaldo no inciso I e no § 1º do

art. 64 da Constituição do Estado, pois a proposta foi subscrita por mais de um terço

dos membros desta Assembleia Legislativa.

Contudo, não cabe a esta proposição alterar a expressão “condição de deficiente”

nos artigos do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias -  ADCT -  citados

nesta proposta de emenda constitucional. O inciso II do art. 18 da ADCT exige que o

Estado discipline em lei, no prazo de cento e oitenta dias contados da promulgação

da Constituição Estadual, “a forma de proteção à infância, à juventude, ao idoso e ao

portador  de deficiência”.  Essa disciplina já  foi  normatizada por  meio das Leis  nºs

10.501, de 17/10/1991, 13.176, de 20/1/99, e 13.799, de 21/12/2000. Já o art. 88 do

ADCT  estabelece  que  a  “lei  disporá,  no  prazo  de  cinco  anos  contados  da

promulgação da Constituição do Estado, sobre a adaptação dos logradouros, edifícios

de uso público e veículos de transporte coletivo, para garantir acesso adequado a

portador de deficiência, nos termos do art. 224 da Constituição”. Para cumprir esse

comando, foram publicadas as Leis nºs 10.820, de 22/7/1992, e 11.666, de 9/12/1994.

Verifica-se, portanto, que tais artigos da ADCT já se encontram exauridos.

Assim, para aprimorar a proposição, apresentamos o Substitutivo nº 1 ao final deste

parecer.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação da Proposta de Emenda à Constituição

nº 49/2013 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera  dispositivos  da  Constituição  do  Estado  que  se  referem  à  pessoa  com

deficiência.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º -  Fica substituída a expressão “portador de deficiência” por “pessoa com

deficiência” na alínea “o” do inciso XV do art. 10, no inciso II do art. 11, no “caput” do

art. 28, no inciso I do art. 121, nos incisos III e IV do art. 198, na alínea “b” do inciso I

do art. 213, no parágrafo único do art. 218, no título da Seção VIII do Capítulo I do

Título III, no “caput” e nos incisos III, IV, V, VII, VIII, IX e X do § 1º do art. 224 e no
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“caput” e no parágrafo único do art. 226, todos da Constituição do Estado; e, no inciso

I do § 4º do art. 36 e no “caput” do art. 295 da Constituição do Estado, a expressão

“portadores  de  deficiência”  por  “pessoas  com  deficiência”,  procedendo-se  às

adequações gramaticais necessárias.

Art. 2º -  Fica substituída a expressão “condição de deficiente” por “condição de

pessoa com deficiência” no § 2º do art. 224 da Constituição do Estado.

Art. 3º -  Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 25 de junho de 2013.

Romel  Anízio,  Presidente  -  Duilio  de  Castro,  relator  -  Glaycon  Franco -  Doutor

Wilson Batista.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 276/2011

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

De autoria do Deputado Paulo Guedes, o projeto de lei em epígrafe objetiva alterar

a Lei nº 14.309, de 19 de junho de 2002, que dispõe sobre as políticas florestal e de

proteção à biodiversidade no Estado.

A matéria foi distribuída inicialmente às Comissões de Constituição e Justiça, de

Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável  e  de  Fiscalização  Financeira  e

Orçamentária.

Em sua  análise  preliminar,  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  concluiu  pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do Substitutivo nº 1,

que apresentou.

A  seguir,  a  Comissão  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável,

examinando  o  mérito  da  proposição,  opinou  pela  sua  aprovação  na  forma  do

Substitutivo nº 2, que apresentou.

Em  cumprimento  do  disposto  no  art.  173,  §  2º,  do  Regimento  Interno,  foram

anexados  à  proposição,  por  tratarem  de  tema  semelhante,  o  Projeto  de  Lei  nº

1.648/2012,  de  autoria  do  Deputado  Leonardo  Moreira,  o  Projeto  de  Lei  nº

3.577/2012,  de  autoria  dos  Deputados  Antônio  Carlos  Arantes,  Romel  Anízio  e

Fabiano Tolentino, e o Projeto de Lei nº 3.915/2013, de autoria do Governador do

Estado.
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A proposição vem agora a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art.

102, IX, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Governador do Estado encaminhou a esta Casa Legislativa o Projeto de Lei nº

3.915, de 2013, que dispõe sobre as políticas florestal e de proteção à biodiversidade,

com o objetivo de substituir a Lei nº 14.309, de 2002, de mesma ementa. Por tratar de

assunto semelhante, o referido projeto foi anexado ao Projeto de Lei nº 276, de 2011,

que altera a Lei nº 14.309, de 2002, o qual é tema deste parecer.

Com a promulgação da Lei Federal nº 12.561, de 2012, criou-se um novo pacto

com o objetivo  de conciliar  o desenvolvimento  econômico com a conservação do

meio  ambiente.  Nesse contexto,  a  Comissão de Meio  Ambiente,  em sua análise,

houve por bem propor o Substitutivo nº 2, que incorpora, em sua essência, o Projeto

de Lei nº 3.915, de 2012, modificado com base em contribuições de diversos setores

da  sociedade  e  de  diálogo  com  a  Secretaria  de  Estado  de  Meio  Ambiente  e

Desenvolvimento Sustentável - Semad - e com a Secretaria de Estado de Agricultura,

Pecuária  e Abastecimento  -  Seapa.  O objetivo  do  Substitutivo nº  2 foi  adequar  a

legislação estadual às alterações trazidas ao ordenamento jurídico pela Lei Federal nº

12.561, de 2012, além de se estender sobre especificidades do Estado.

O impacto legislativo das matérias disciplinadas nas políticas florestal e de proteção

à biodiversidade sobre as atividades produtivas do setor agropecuário e de silvicultura

é de grande relevância. Tal fato se deve à estreita relação existente entre o respeito à

ocupação do território rural pelas formações vegetais nativas e o uso do solo com

finalidade produtiva. Deve-se ainda à importância dos serviços ambientais prestados

pelos ecossistemas naturais à própria atividade agrossilvipastoril, que é dependente

de  solo  fértil,  água  em  quantidade  e  qualidade,  além  da  biodiversidade,  reserva

genética para novos cultivares, fármacos, predadores de pragas, entre outros fatores

favoráveis.

Por outro lado, o regramento excessivo, o uso abusivo das práticas de comando e

controle pelo poder público e a judicialização das relações entre o produtor rural e o

meio ambiente têm atuado como forte entrave para o desenvolvimento econômico e

para a melhoria da competitividade dos segmentos produtivos rurais, a despeito de
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ser hoje o Produto Interno Bruto do Agronegócio o carro-chefe da economia mineira.

Nesse contexto, esta Comissão assumiu o papel de abrir o diálogo com os setores

produtivos, de forma a discutir o aprimoramento do projeto em pauta, o que permitiu

ao relator atuar como porta-voz dos produtores rurais de Minas Gerais.

Tomando como base o Substitutivo nº 2, foram discutidas propostas de agricultores,

pecuaristas e silvicultores, assim como de seus sindicatos, federações e associações,

além de representantes dos segmentos industriais de base agrícola e florestal e da

Seapa.  Durante  essas  tratativas  foram  ouvidos,  entre  outros,  representantes  das

seguintes entidades:

- Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais - Faemg -;

-  Federação  dos  Trabalhadores  da  Agricultura  do  Estado  de  Minas  Gerais  -

Fetaemg -;

- Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais - Fiemg -;

- Associação Mineira de Silvicultura - AMS -;

- Sindicato da Indústria Mineral do Estado de Minas Gerais - Sindiextra -;

- Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado de Minas Gerais - Ocemg -;

- Sindicato da Indústria do Ferro no Estado de Minas Gerais - Sindifer -;

- Associação da Indústrias Sucroenergéticas de Minas Gerais - Siamig.

As discussões resultaram nas Emendas nºs 1 a 66 ao Substitutivo nº 2, que buscam

adequar a redação, o sentido e o conteúdo de dispositivos legais com o objetivo de

assegurar  que  o  desenvolvimento  econômico  possa  seguir  os  rumos  da

sustentabilidade,  com  menores  dificuldades  e  menos  entraves  burocráticos  e

interpretativos que poderiam advir de ambiguidades, imprecisões e inconsistências do

texto legal.

Ressalte-se  que  foram  apresentadas  ao  relator  duas  emendas  pelo  Deputado

Inácio  Franco,  relativas ao regramento das penalidades e à atuação dos agentes

públicos na fiscalização da lei, as quais, após serem discutidas com o setor produtivo,

foram consubstanciadas nas Emendas nºs 61 e 63.

Foram também apresentadas outras duas emendas pelo Deputado Paulo Guedes,

autor  do  projeto  em  análise,  que,  sem  fugir  aos  temas  afetos  a  esse  processo

legislativo, alteram outras leis estaduais com a finalidade de complementar e reforçar
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os  efeitos  das  políticas  florestal  e  de  proteção  à  biodiversidade  no  Estado.  Por

estarem alinhadas com as demandas apresentadas pelo relator, as propostas foram

acolhidas e incorporadas a este parecer nas Emendas nºs 65 e 66.

Por  sua vez,  de  forma análoga  aos  dois  parlamentares  já  citados,  o  Deputado

Pompílio Canavez apresentou três emendas a este parecer. Elas tiveram por foco os

reservatórios  artificiais  e  versaram  sobre  a  definição  de  áreas  de  preservação

permanente em suas margens, o estímulo à aquicultura em tanques-rede e, por fim, a

conservação  e  a  gestão  participativa  do  entorno  desses  reservatórios,  todas

acolhidas neste parecer e coerentes com as demandas dos segmentos consultados.

No decorrer das análises realizadas por esta Comissão, manteve-se como diretiva

principal a manutenção e a compatibilização com os diversos avanços promovidos

pela Lei Federal nº 12.561, de 2012. Com a aprovação dessas emendas, acreditamos

que  Minas  Gerais  terá  dado  um  grande  passo  para  a  conciliação  de  interesses

econômicos, sociais e ambientais.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela rejeição do Substitutivo nº 1 e pela aprovação do

Projeto  de  Lei  nº  276/2011,  no  1º  turno,  na  forma  do  Substitutivo  nº  2  com  as

Emendas nºs 1 a 66, a seguir redigidas.

EMENDA Nº 1 AO SUBSTITUTIVO Nº 2

Dê-se ao inciso II do art. 2º a seguinte redação:

“Art. 2º - (…)

II  -  pousio  a  prática de interrupção temporária  de  atividades ou usos  agrícolas,

pecuários ou silviculturais, por no máximo cinco anos, para possibilitar a recuperação

da capacidade de uso ou da estrutura física do solo;”.

EMENDA Nº 2 AO SUBSTITUTIVO Nº 2

Dê-se ao inciso VIII do art. 2º a seguinte redação:

“Art. 2º - (…)

VIII - áreas úmidas os pantanais e as superfícies terrestres inundadas naturalmente

e  de  forma  periódica,  cobertas  originalmente  por  florestas  ou  outras  formas  de

vegetação adaptadas à inundação;”.



1381
____________________________________________________________________________

EMENDA Nº 3 AO SUBSTITUTIVO Nº 2

Dê-se ao inciso XVII do art. 2º a seguinte redação:

“Art. 2º - (…)

XVII - corredores ecológicos as porções de ecossistemas naturais ou seminaturais

que  ligam  as  unidades  de conservação e  que  possibilitam o  fluxo  de  genes  e  o

movimento da biota entre elas, facilitando a dispersão de espécies, e a recolonização

de áreas degradadas, bem como a manutenção de populações que demandam para

sua  sobrevivência  áreas  com  extensão  maior  do  que  a  área  das  unidades

individuais.”.

EMENDA Nº 4 AO SUBSTITUTIVO Nº 2

Dê-se ao inciso XVIII do art. 2º a seguinte redação:

“Art. 2º - (…)

XVIII  -  vereda  fitofisionomia  de  savana,  encontrada  em  solos  hidromórficos,

usualmente com a palmeira arbórea Mauritia flexuosa - buriti emergente, sem formar

dossel, em meio a agrupamentos de espécies arbustivo-herbáceas;”.

EMENDA Nº 5 AO SUBSTITUTIVO Nº 2

Dê-se à alínea “c” do inciso XXII do art. 2º a seguinte redação:

“Art. 2º - (…)

XXII - (…)

c)  efêmero,  quando  apresentar  naturalmente  escoamento  superficial  durante  ou

imediatamente após períodos de precipitação;”.

EMENDA Nº 6 AO SUBSTITUTIVO Nº 2

Dê-se ao inciso IV do art.  2º  a seguinte redação, acrescentando-se ao artigo o

seguinte parágrafo único:

“Art. 2º - (…)

IV - pequena propriedade ou posse rural familiar aquela explorada por agricultor

familiar  ou  empreendedor  familiar  rural  que atenda ao disposto  no  art.  3º  da  Lei

Federal nº 11.326, de 24 de julho de 2006;

(…)

Parágrafo único - Para os fins desta lei, estende-se o tratamento dispensado aos

imóveis a que se refere o inciso IV deste artigo às propriedades e posses rurais com
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até quatro módulos fiscais em que o proprietário ou posseiro rural tenha renda familiar

predominantemente  originada  de  atividades  agrossilvipastoris  e  agroindustriais  de

pequeno porte vinculadas ao próprio estabelecimento ou empreendimento, bem como

às terras indígenas demarcadas e às demais áreas tituladas de povos e comunidades

tradicionais que façam uso coletivo do seu território.”.

EMENDA Nº 7 AO SUBSTITUTIVO Nº 2

Dê-se ao item 2 da alínea “d” do inciso I do art. 3º a seguinte redação:

“Art. 3° - (...)

I - (...)

d) (...):

2) implantação de aceiros, na forma do inciso I do art. 76;”.

EMENDA Nº 8 AO SUBSTITUTIVO Nº 2

Acrescente-se à alínea “d” do inciso I do art. 3º o seguinte item 3, passando-se o

atual item 4 a item 5:

“Art. 3° - (...)

I - (...)

d) (...):

3) construção de bacias de acumulação de águas pluviais para controle da erosão e

melhoria da infiltração das águas no solo;”.

EMENDA Nº 9 AO SUBSTITUTIVO Nº 2

Dê-se à alínea “g” do inciso II do art. 3º a seguinte redação:

“Art. 3° - (...)

II - (...)

g) a implantação da infraestrutura necessária à acumulação e à condução de água

para a atividade de irrigação, bem como para a regularização de vazão para fins de

perenização de curso d’água;”.

EMENDA Nº 10 AO SUBSTITUTIVO Nº 2

Dê-se à alínea “e” do inciso III do art. 3º a seguinte redação:

“Art. 3° - (...)

III - (...)

e)  a  construção  de  moradia  de  agricultores  familiares,  remanescentes  de
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comunidades quilombolas e outras populações extrativistas e tradicionais em áreas

rurais;”.

EMENDA Nº 11 AO SUBSTITUTIVO Nº 2

Dê-se à alínea “f” do inciso III do art. 3º a seguinte redação:

“Art. 3° - (...)

III - (...)

f) a construção e manutenção de cercas, aceiros e bacias de acumulação de águas

pluviais;”.

EMENDA Nº 12 AO SUBSTITUTIVO Nº 2

Substitua-se no “caput” do art. 4º a expressão “de acordo com” pela expressão “em

consonância com”.

EMENDA Nº 13 AO SUBSTITUTIVO Nº 2

Dê-se ao inciso I do art. 5º a seguinte redação:

“Art. 5º - (…)

I  -  promover  a  proteção  e  a  conservação  das  florestas  e  demais  formas  de

vegetação nativa;”.

EMENDA Nº 14 AO SUBSTITUTIVO Nº 2

Dê-se ao inciso II do art. 5º a seguinte redação:

“Art. 5º - (…)

II  -  buscar  a  manutenção  da  integridade  da  fauna  migratória  e  das  espécies

vegetais  e  animais  endêmicas,  raras  ou  ameaçadas  de  extinção,  assegurando  a

manutenção e conservação dos ecossistemas a que pertencem;”.

EMENDA Nº 15 AO SUBSTITUTIVO Nº 2

Dê-se ao inciso XII do art. 5º a seguinte redação:

“Art. 5º - (…)

XII - desenvolver estratégias que efetivem a conservação da biodiversidade, entre

as quais o pagamento de serviços ambientais, bem como o fomento à utilização de

sistemas agroflorestais e à redução de uso de agrotóxicos;”.

EMENDA Nº 16 AO SUBSTITUTIVO Nº 2

Dê-se ao inciso XVI do art. 5º a seguinte redação:

“Art. 5º - (…)
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XVI - incentivar a conexão entre remanescentes de vegetação nativa;”.

EMENDA Nº 17 AO SUBSTITUTIVO Nº 2

Suprima-se  o  inciso  IV  do  art.  5º,  acrescentando-se,  no  “caput”  do  art.  71,  a

expressão  “de  origem  nativa”  após  a  expressão  “subprodutos  florestais”  e

acrescentando-se, no “caput” do art. 77, a palavra “nativa” após a palavra “flora”.

EMENDA Nº 18 AO SUBSTITUTIVO Nº 2

Suprima-se, no art. 12, a palavra “protegida”.

EMENDA Nº 19 AO SUBSTITUTIVO Nº 2

Suprima-se, no inciso IV do art. 14, a expressão “ou endêmicos”.

EMENDA Nº 20 AO SUBSTITUTIVO Nº 2

Dê-se ao § 3º do art. 16 a seguinte redação:

“Art. 16 - (...)

§  3º  -  A supressão da vegetação  nativa  em  APP protetora  de  vereda  somente

poderá ser autorizada em caso de utilidade pública, atividades eventuais e de baixo

impacto ambiental  e acesso à água para dessedentação de animais  ou  consumo

humano.”.

EMENDA Nº 21 AO SUBSTITUTIVO Nº 2

Acrescente-se ao art. 16 o seguinte § 4º, passando o atual § 4º a vigorar como § 5º:

“Art. 16 - (...)

§  4º  -  Será  admitida,  em  vereda,  a  implantação da  infraestrutura  necessária  à

acumulação e  à  condução de água  tanto  para  a  atividade de agricultura  irrigada

quanto para  a regularização de vazão para fins  de  perenização de curso d’água,

desde que garantida a manutenção de função de corredor ecológico.”.

EMENDA Nº 22 AO SUBSTITUTIVO Nº 2

Acrescente-se, no art. 18, a palavra “inclusive” após a palavra “aquicultura”.

EMENDA Nº 23 AO SUBSTITUTIVO Nº 2

Acrescente-se, no § 13 do art. 19, a expressão “criadas por ato do poder público até

a data de publicação da Lei Federal nº 12.651, de 2012” após a expressão “Unidades

de Conservação de Proteção Integral”.

EMENDA Nº 24 AO SUBSTITUTIVO Nº 2

Substitua-se no “caput” do art. 20 a palavra “quatro” ela palavra “dez” e acrescente-
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se a este o seguinte inciso III:

“Art. 20 - (...)

III - 30% (trinta por cento) da área total do imóvel, para imóveis rurais com área

superior a quatro e até dez módulos fiscais.”.

EMENDA Nº 25 AO SUBSTITUTIVO Nº 2

Acrescente-se ao art. 25 o seguinte § 1º, renumerando-se os demais:

“§ 1º - Para os fins desta lei considera-se Plano Ambiental de Conservação e Uso

do Entorno de Reservatório Artificial  o conjunto de diretrizes e proposições com o

objetivo de disciplinar a conservação, a recuperação, o uso e a ocupação do entorno

do reservatório artificial, composto de, pelo menos:

I - diagnóstico socioambiental;

II - zoneamento socioambiental;

III - programa de gerenciamento participativo do entorno do reservatório.”.

EMENDA Nº 26 AO SUBSTITUTIVO Nº 2

Acrescente-se ao art. 27 o seguinte § 3º:

“Art. 27 - (...)

§ 3º - A ausência de registro da reserva legal não constitui óbice para realização de

pesquisa mineral quando o detentor da autorização de pesquisa não for proprietário

da área, sem prejuízo da obrigação de recuperação da área degradada.”.

EMENDA Nº 27 AO SUBSTITUTIVO Nº 2

Acrescente-se ao art. 29 o seguinte § 3º, renumerando-se os demais, e suprima-se

o § 4º do art. 32:

“Art. 29 - (…)

§ 3º - O manejo florestal sustentável da vegetação da Reserva Legal com propósito

comercial  depende  de  autorização  do  órgão  competente  e  deverá  observar  as

seguintes condições:

I - não descaracterizar a cobertura vegetal de forma irreversível;

II - não prejudicar a conservação da vegetação nativa da área;

III - assegurar a manutenção da diversidade das espécies;

IV  -  conduzir  o  manejo  de  espécies  exóticas  com  a  adoção  de  medidas  que

favoreçam a regeneração de espécies nativas.”.
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EMENDA Nº 28 AO SUBSTITUTIVO Nº 2

Acrescente-se, no § 1º do art. 31, após a palavra “ambientais”, a expressão “salvo

disposição  em  contrário  no  plano  diretor  ou  no  plano  de  expansão  urbana  do

Município”.

EMENDA Nº 29 AO SUBSTITUTIVO Nº 2

Dê-se ao “caput” e aos §§ 1º e 2º do art. 32 a seguinte redação:

“Art.  32 -  No manejo florestal  sustentável  da vegetação da Reserva  Legal  sem

propósito  comercial,  para  consumo  na  propriedade,  serão  adotadas  práticas  de

exploração seletiva.

§ 1° - O manejo florestal sustentável da vegetação da Reserva Legal, eventual e

sem  propósito  comercial,  para  consumo  no  próprio  imóvel  de  lenha  ou  madeira

serrada destinada a benfeitorias e uso energético, independe de autorização do órgão

ambiental  competente,  devendo  apenas  ser  declarados,  previamente,  ao  órgão

ambiental a motivação da exploração e o volume explorado, limitada a exploração

anual a 20m³ (vinte metros cúbicos).

§ 2º - No manejo florestal sustentável a que se refere este artigo, em propriedade

ou posse rural de agricultor familiar, nos termos do art. 3º da Lei Federal nº 11.326, de

24 de julho de 2006, com área de Reserva Legal superior a 10ha (dez hectares), é

admitida a exploração anual de até 2m³/ha (dois metros cúbicos por hectare).

§ 3º - Para o manejo florestal sustentável a que se refere este artigo, respeitadas as

espécies imunes de corte, fica vedado o corte de espécies ameaçadas de extinção.”.

EMENDA Nº 30 AO SUBSTITUTIVO Nº 2

Suprima-se o art. 33.

EMENDA Nº 31 AO SUBSTITUTIVO Nº 2

Substitua-se, no inciso III do § 2º do art. 36, a expressão “19 de junho de 2002” pela

expressão “22 de julho de 2008”.

EMENDA Nº 32 AO SUBSTITUTIVO Nº 2

Dê-se ao § 2º do art. 37 a seguinte redação

“Art. 37 - (...)

§ 2º - Em área de proteção ambiental - APA -, quando houver plano de manejo da

unidade  de conservação aprovado,  a  autorização a  que  se  refere  o  “caput”  será
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concedida mediante previsão no respectivo plano.”.

EMENDA Nº 33 AO SUBSTITUTIVO Nº 2

Suprima-se no art. 48 a palavra “somente”.

EMENDA Nº 34 AO SUBSTITUTIVO Nº 2

Suprima-se o art. 50.

EMENDA Nº 35 AO SUBSTITUTIVO Nº 2

Suprima-se o art. 51.

EMENDA Nº 36 AO SUBSTITUTIVO Nº 2

Suprima-se o art. 53.

EMENDA Nº 37 AO SUBSTITUTIVO Nº 2

Suprimam-se os incisos XVI, XXIV e XXVII a XXX do art. 2º, acrescentando-se ao

art. 55 o seguinte parágrafo único:

“Art. 55 - (…)

Parágrafo único - Para fins desta lei, entende-se por:

I - proteção integral a manutenção dos ecossistemas livres de alterações causadas

por interferência humana, admitido apenas o uso indireto dos seus atributos naturais;

II - uso sustentável a exploração do ambiente de maneira a garantir a perenidade

dos  recursos  ambientais  renováveis  e  dos  processos  ecológicos,  mantendo  a

biodiversidade  e  os  demais  atributos  ecológicos,  de  forma  socialmente  justa  e

economicamente viável.

III  -  conservação  o  manejo  do  uso  humano  da  natureza,  compreendendo  a

preservação, a manutenção, a utilização sustentável, a restauração e a recuperação

do  ambiente  natural,  para  que  possa  produzir  o  maior  benefício,  em  bases

sustentáveis,  às  atuais  gerações,  mantendo  seu  potencial  de  satisfazer  as

necessidades e aspirações das gerações futuras e garantindo a sobrevivência dos

seres vivos em geral;

IV - restauração a restituição de um ecossistema ou de uma população silvestre

degradada o mais próximo possível da sua condição original;

V - uso indireto aquele que não envolve consumo, coleta, dano ou destruição dos

recursos naturais;

VI - uso direto aquele que envolve coleta e uso, comercial ou não, dos recursos
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naturais.”.

EMENDA Nº 38 AO SUBSTITUTIVO Nº 2

Acrescente-se ao art. 56 o seguinte § 3º, renumerando-se os demais:

“Art. 56 - (…)

§ 3º - O Estado inscreverá o proprietário ou posseiro e concederá o benefício Bolsa

Verde,  estabelecido  pela  Lei  nº  17.727,  de  13  de  agosto  de  2008,  quando  a

propriedade ou posse estiver inserida em unidade de conservação de domínio público

e atender aos critérios de concessão.”.

EMENDA Nº 39 AO SUBSTITUTIVO Nº 2

Dê-se ao art. 57 a seguinte redação:

“Art. 57 - No caso de empreendimento causador de significativo impacto ambiental,

a autorização para intervenção prevista nesta lei em unidade de conservação ou em

sua  zona  de  amortecimento  será  concedida  pelo  órgão  responsável  pela

administração da unidade de conservação, sem a qual o licenciamento ambiental não

poderá ser concedido.

Parágrafo único - Para a concessão da autorização de intervenção a que se refere

o “caput”, será ouvido o conselho consultivo da unidade, quando houver.”.

EMENDA Nº 40 AO SUBSTITUTIVO Nº 2

Suprima-se o art. 58.

EMENDA Nº 41 AO SUBSTITUTIVO Nº 2

Acrescente-se ao art. 59 o seguinte § 4º:

“Art. 59 - (...)

§ 4º - Será garantida a participação da sociedade civil no conselho gestor a que se

refere o “caput”.”.

EMENDA Nº 42 AO SUBSTITUTIVO Nº 2

Acrescente-se ao art. 61 o seguinte § 5º, renumerando-se os demais:

“Art. 61 - (...)

§ 5º - O estudo técnico a que se refere o § 2º apresentará a estimativa dos custos

da  implantação  da  unidade  de  conservação  e  indicará  as  fontes  dos  recursos

financeiros necessários.”.
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EMENDA Nº 43 AO SUBSTITUTIVO Nº 2

Acrescente-se ao art. 61, onde couber, o seguinte parágrafo:

“Art. 61 - (...)

§  ...  -  A não  desapropriação  de  áreas  declaradas  de  utilidade  pública  ou  de

interesse social para fins de desapropriação inseridas em unidade de conservação no

prazo de até cinco anos, previsto no art. 10 do Decreto-Lei Federal nº 3.365, de 21 de

junho de 1941, poderá motivar apresentação de projeto de lei para a desafetação

dessas áreas.”.

EMENDA Nº 44 AO SUBSTITUTIVO Nº 2

Suprima-se o § 1º do art. 63.

EMENDA Nº 45 AO SUBSTITUTIVO Nº 2

Acrescente-se ao final da Seção I do Capítulo IV o seguinte artigo:

“Art. ... - O disposto nos arts. 60 e 64 não se aplica às APPs.”.

EMENDA Nº 46 AO SUBSTITUTIVO Nº 2

Suprima-se, no inciso IV do art. 65, a expressão “ou o espécime“.

EMENDA Nº 47 AO SUBSTITUTIVO Nº 2

Suprima-se, no art. 68, a expressão “federal, estadual ou municipal“.

EMENDA Nº 48 AO SUBSTITUTIVO Nº 2

Dê-se ao art. 69 a seguinte redação:

“Art. 69 - Não é permitida a conversão de novas áreas para uso alternativo do solo

no imóvel rural que possuir área abandonada.

Parágrafo único -  Para os  efeitos desta lei,  entende-se por  área abandonada o

espaço  de  produção  convertido  para  o  uso  alternativo  do  solo  sem  nenhuma

exploração  produtiva  há,  no  mínimo,  trinta  e  seis  meses  e  não  formalmente

caracterizada como área de pousio.”.

EMENDA Nº 49 AO SUBSTITUTIVO Nº 2

Substitua-se, no inciso IV do art.  76, a expressão “Reserva Legal ou outra área

protegida ou com restrição de uso e nem implique supressão de vegetação nativa”,

pela expressão “perene ou intermitente”.

EMENDA Nº 50 AO SUBSTITUTIVO Nº 2

Acrescente-se ao art. 76 o seguinte inciso IX:
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“Art. 76 - (…)

IX  -  a  extração  de  cascalho  para  manutenção  de  estradas  vicinais  não

pavimentadas.”.

EMENDA Nº 51 AO SUBSTITUTIVO Nº 2

Substitua-se,  no parágrafo único do art.  76,  a expressão “espécies arbustivas e

herbáceas,  predominantemente  invasoras”  pela  expressão  “espécimes  com  porte

arbustivo ou herbáceo”.

EMENDA Nº 52 AO SUBSTITUTIVO Nº 2

Dê-se aos arts. 83, 84 e 85 a seguinte redação:

“Art.  83  -  A pessoa  física  ou  jurídica  que,  no  território  do  Estado,  industrialize,

comercialize, beneficie, utilize ou consuma produto ou subproduto da flora em volume

anual  igual  ou  superior  a 8.000m³ (oito  mil  metros  cúbicos)  de madeira,  12.000m

(doze  mil  metros)  estéreos  de lenha  ou 4.000m (quatro  mil  metros)  de  carvão é

obrigada a elaborar e implementar o Plano de Suprimento Sustentável - PSS -, a ser

submetido à aprovação do órgão ambiental competente.

§ 1º - Para os fins desta lei, entende-se por PSS o documento apresentado pelo

empreendedor em que se estabelecem o cronograma de plantio e de manutenção de

florestas próprias ou de terceiros, a área de plantio e a volumetria a ser realizada pelo

empreendimento, com vistas ao suprimento florestal.

§  2º  -  A  pessoa  física  ou  jurídica  que  utilize  madeira  “in  natura”  oriunda

exclusivamente de florestas plantadas próprias e que atenda às condições definidas

no “caput”  pode requerer  licenciamento  único  de todas as  suas fontes  anuais  de

produção e colheita.

§ 3º - O PSS incluirá, no mínimo;

I - cronograma de implantação de florestas de produção;

II  -  cronograma  de  suprimento  a  partir  de  florestas  de  produção,  segundo  as

modalidades previstas no § 7º;

III - indicação georreferenciada das áreas de origem da matéria-prima florestal;

IV  -  cópia  do  contrato  entre  os  particulares  envolvidos  quando  o  PSS  incluir

suprimento de matéria-prima florestal oriunda de terras pertencentes a terceiros.

§ 4º -  O não cumprimento do cronograma de implantação florestal  aprovado no
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PSS, a que se refere o inciso I  do § 3º, implicará redução da produção industrial

programada  para  o  período  de  corte,  equivalente  à  quantidade  de  matéria-prima

florestal que deixará de ser produzida, até a constatação do cumprimento das metas

acordadas, sem prejuízo das demais penalidades previstas.

§ 5°- O não cumprimento do cronograma de suprimento do PSS, a que se refere o

inciso II do § 3º, ou a não realização das expectativas de produção nele previstas,

implicará redução da produção industrial no ano imediatamente posterior e nos anos

subsequentes,  de  forma  a  adequar  a  capacidade  produtiva  da  pessoa  física  ou

jurídica  à  matéria-prima de origem  plantada disponível,  sem prejuízo  das  demais

penalidades previstas.

§  6°  -  A redução  da produção  industrial  a  que se  referem os  §§  4º  e  5º  será

atenuada na proporção em que a pessoa física ou jurídica suplementar seu consumo

por intermédio de fornecedor de produto ou subproduto de floresta de produção.

§ 7º - O PSS poderá prever as seguintes modalidades de florestas de produção:

I - preexistentes ou a plantar em terras próprias;

II - a plantar em terras arrendadas ou de terceiros;

III  -  plantadas  por  meio  de  fomento  florestal,  com  contratos  de  vinculação  de

fornecimento da matéria-prima produzida;

IV  -  adquiridas  de  terceiros  com  contratos  de  vinculação  de  fornecimento  da

matéria-prima produzida;

V -  adquiridas em mercado futuro com compromisso formal  de fornecimento  da

matéria-prima contratada, conforme regulamento.

§  8º  -  Poderão fazer  parte  do PSS as ações de reposição florestal  referente  à

formação de florestas de produção.

§ 9º - Na hipótese de distrato de vinculação da floresta entre a empresa e o terceiro,

deverá ser apresentada a comprovação de nova fonte de suprimento de matéria-

prima florestal, nos termos do § 7º, em volume igual ou superior ao da vinculação

anterior, com a mesma previsão de colheita, conforme regulamento.

Art.  84  -  A pessoa física ou  jurídica a que se refere o art.  83  poderá consumir

produto ou subproduto de formação nativa do Estado, desde que oriundos de uso

alternativo do solo, autorizado pelos órgãos ambientais competentes, nos seguintes



1392
____________________________________________________________________________

percentuais de seu consumo anual total:

I - até o final do ano de 2013, até 15% (quinze por cento);

II - de 2014 a 2017, até 10% (dez por cento);

III - a partir de 2018, até 5% (cinco por cento).

§ 1° - O consumo anual a que se refere o “caput” corresponde ao somatório da

matéria-prima  florestal  oriunda  de  florestas  plantada  ou  nativa,  proveniente  de

qualquer Estado da Federação.

§  2º  -  As  empresas  de  base  florestal  dos  segmentos  siderúrgico,  metalúrgico,

ferroligas,  entre  outros,  que  consumam  quantidades  de  carvão  vegetal  e  lenha

enquadradas nos critérios estabelecidos no “caput”,  respeitados os percentuais de

consumo  estabelecidos  nos  incisos  I  e  II  do  “caput”,  estabelecerão  a  utilização

exclusiva de matéria-prima oriunda de florestas plantadas ou de plano de manejo

florestal sustentável, a partir de 2018.

Art. 85 - As pessoas físicas ou jurídicas a que se refere o art. 83, que consumirem

produto  ou  subproduto  da  flora  nativa  oriunda  do  Estado  acima  dos  limites

estabelecidos  nos  incisos  I,  II  e  III  do  art.  84  estarão  sujeitas  às  seguintes

penalidades, entre outras cabíveis:

I  -  bloqueio  de  suas operações de oferta e aceite de matéria-prima oriunda de

formações vegetais nativas;

II - pagamento da reposição florestal também sobre o valor do excedente conforme

estipulado no regulamento desta lei.

Parágrafo  único  -  O  bloqueio  a  que  se  refere  o  inciso  I  se  dará  por  meio  de

regulamentação específica.

EMENDA Nº 53 AO SUBSTITUTIVO Nº 2

Substitua-se, no art. 86, a expressão “art. 80” por “art. 83”.

EMENDA Nº 54 AO SUBSTITUTIVO Nº 2

Substitua-se, no inciso I do § 2º do art. 93, a expressão “agropastoris ou florestais”

pela expressão “agropastoris, florestais ou fitossanitárias”.

EMENDA Nº 55 AO SUBSTITUTIVO Nº 2

Acrescente-se ao art. 102 o seguinte inciso IX:

“Art. 102 - (...)
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IX - praticar agricultura agroecológica ou orgânica.”.

EMENDA Nº 56 AO SUBSTITUTIVO Nº 2

Dê-se aos incisos II e V do art. 103 a seguinte redação:

“Art. 103 - (…)

II  -  a  preferência  na  prestação de serviços  oficiais  de  assistência  técnica  e  de

fomento, notadamente ao pequeno produtor rural e ao agricultor familiar;

(...)

V - o apoio técnico-educativo ao pequeno produtor rural e ao agricultor familiar, em

projetos de reflorestamento,  com a finalidade de suprir  a  demanda de produtos e

subprodutos florestais;”.

EMENDA Nº 57 AO SUBSTITUTIVO Nº 2

Dê-se ao inciso VII do art. 103 a seguinte redação:

“Art. 103 - (…)

VII  -  a  ampliação do tempo  de vigência  da  licença  ambiental  concedida,  a  ser

definida na regulamentação desta lei, desde que a pessoa jurídica não tenha sofrido

autuação por falta gravíssima com decisão definitiva na esfera administrativa.”.

EMENDA Nº 58 AO SUBSTITUTIVO Nº 2

Acrescente-se ao art. 103 o seguinte inciso VIII:

“Art. 103 - (…)

VIII  -  redução  de  custos  e  simplificação  dos  procedimentos  de  licenciamento

ambiental.”.

EMENDA Nº 59 AO SUBSTITUTIVO Nº 2

Dê-se ao “caput” do art. 109 a seguinte redação:

“Art.  109  -  As  infrações  às  normas  das  políticas  florestal  e  de  proteção  à

biodiversidade serão classificadas em leves, graves e gravíssimas.”.

EMENDA Nº 60 AO SUBSTITUTIVO Nº 2

Acrescente-se onde couber, no art. 110, o seguinte parágrafo:

“Art. 110 - (...)

§ ...  -  A multa a que se refere o § 6º  deste artigo, quando em valor superior  a

R$100.000,00  (cem  mil  reais),  fica  condicionada  à  comunicação  prévia  com

fundamentação técnica à instância superior de decisão, nos termos do regulamento.”.
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EMENDA Nº 61 AO SUBSTITUTIVO Nº 2

Acrescente-se onde couber, no art. 110, o seguinte parágrafo:

“Art. 110 - (...)

§  ...  -  Nas  infrações  sujeitas  a  aplicação  de  multa  cujo  valor  seja  inferior  a

R$2.000,00 (dois mil reais), o infrator não reincidente poderá optar pela conversão da

multa em advertência e participação em atividades de educação ambiental, na forma

do regulamento.”.

EMENDA Nº 62 AO SUBSTITUTIVO Nº 2

Dê-se ao § 11 do art. 110 a seguinte redação:

“Art. 110 - (...)

§  11  -  Ao  proprietário  ou  possuidor  do  imóvel  rural  que  tenha  protocolado  a

documentação exigida para regularização ambiental a que refere o § 10, não será

imputada sanção administrativa, inclusive restrição de direitos, referente à ausência

da regularização ambiental em questão, até o pronunciamento do órgão ambiental

competente sobre o respectivo processo.”.

EMENDA Nº 63 AO SUBSTITUTIVO Nº 2

Acrescente-se, após o art. 110, o seguinte artigo:

“Art. ... - A suspensão das atividades e o embargo de obra ou atividade restringem-

se aos locais onde efetivamente se caracterizou a infração ambiental, não alcançando

as demais atividades realizadas em áreas não embargadas da propriedade ou posse

ou não correlacionadas com a infração.

§ 1º - A suspensão parcial ou total das atividades e o embargo de obra ou atividade

pela  PMMG deverão estar  amparados por  laudo elaborado por  técnico habilitado,

dispensado  este  em  assuntos  de  fauna,  pesca e  flora,  bem  como nos  casos  de

instalação  sem  a  devida  Licença  de  Instalação  e  de  perfuração  de  poço  sem a

autorização.

§ 2º - Nas hipóteses em que houver suspensão de atividades ou embargo de obra

ou atividade, o processo administrativo deverá ser decidido no prazo de cinco dias

contados da conclusão de sua instrução.

§ 3º -  Constatada inviabilidade técnica para o imediato embargo das atividades,

será estabelecido cronograma para efetivação do embargo.
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EMENDA Nº 64 AO SUBSTITUTIVO Nº 2

Acrescente-se, após o art. 110, o seguinte artigo:

Art.  …  -  Na  fiscalização  das  normas  das  políticas  florestal  e  de  proteção  à

biodiversidade será priorizada a educação ambiental, observado o critério de dupla

visita para efeito de aplicação de penalidade.

Parágrafo único - No caso de alteração das normas a que se refere o “caput”, a

fiscalização subsequente priorizará o caráter educativo.”.

EMENDA Nº 65 AO SUBSTITUTIVO Nº 2

Acrescente-se, após o art. 125, o seguinte artigo:

“Art.  ...  -  A Lei  nº  11.405,  28  de  janeiro  de  1994,  que  dispõe  sobre  a  Política

Estadual de Desenvolvimento Agrícola, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 4º-

A:

“Art. 4º-A - Para os efeitos desta lei, são considerados de interesse social:

I - os assentamentos de reforma agrária;

II  -  as  propriedades rurais  adquiridas por  meio de programas oficiais  de crédito

fundiário;

III - perímetros públicos irrigados.”.”.

EMENDA Nº 66 AO SUBSTITUTIVO Nº 2

Acrescente-se, após o art. 125, o seguinte artigo:

“Art. ... - O “caput” do inciso I e o inciso III do art. 4º da Lei nº 18.030, 12 de janeiro

de 2009, passam a vigorar com a seguinte redação, acrescentando-se ao mesmo

artigo o seguinte § 4º:

'Art. 4º - (...)

I  -  parcela  de  15,45% (quinze vírgula  quarenta  e cinco  por  cento)  do total  aos

Municípios  cujos  sistemas  de  tratamento  ou  disposição  final  de  lixo  ou  de

esgotamento sanitário, com operação licenciada ou autorizada pelo órgão ambiental

estadual, atendam, no mínimo, a, respectivamente, 70% (setenta por cento) e 50%

(cinquenta por cento) da população urbana, observadas as seguintes diretrizes:

(…)

III - parcela de 39,1% (trinta e nove vírgula um por cento) do total com base na

relação percentual entre a área de ocorrência de mata seca em cada Município e a
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área total deste, informada pelo Instituto Estadual de Florestas - IEF.

(…)

§ 4° - Para os efeitos desta lei, considera-se mata seca o complexo vegetacional

que se estende pelos biomas Cerrado, Mata Atlântica e Caatinga, compreendendo

formações vegetais típicas que variam de caatinga hiperxerófila e caatinga arbórea a

floresta  estacional  decidual  e  semidecidual,  com  intrusões  em  veredas  e  em

vegetação ruderal de área cárstica.'.”.

Sala das Comissões, 25 de junho de 2013.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Romel Anízio, relator - Paulo Guedes - Inácio

Franco - Pompílio Canavez.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 693/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

O projeto de lei em epígrafe, de autoria do Deputado Arlen Santiago, visa autorizar

o Poder Executivo a doar à Câmara Municipal de Coração de Jesus o imóvel que

especifica.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma  do

Substitutivo 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

O Projeto de Lei nº 693/2011 tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a

doar à Câmara Municipal de Coração de Jesus o imóvel com área de 380m², situado

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 instalação da Câmara

Municipal  de  Coração  de  Jesus;  e  prevê,  no  art.  2º,  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.
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Em sua análise sobre a matéria, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou o

Substitutivo nº 1, que autoriza a doação ao Município de Coração de Jesus, ente que

possui a competência de gerir os imóveis da administração local, e suprime a área do

imóvel, que não consta de seu registro, além de adequar o texto à técnica legislativa.

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

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 693/2011, no 1º

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

Justiça.

Sala das Comissões, 27 de junho de 2013.

Zé Maia, Presidente - Sebastião Costa, relator - Adalclever Lopes - Ulysses Gomes

- Luiz Henrique - Antônio Carlos Arantes.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.731/2011

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte

Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, a proposição em epígrafe “dispõe sobre

a proibição de cobrança por  uso de banheiro instalado nos 'shopping  centers'  no

âmbito do Estado de Minas Gerais e dá outras providências”.

No 1º turno, o projeto foi distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de

Defesa  do  Consumidor  e  do  Contribuinte  e  de  Fiscalização  Financeira  e

Orçamentária.

A  proposição  foi  apreciada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.
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Vem agora o projeto a esta Comissão a fim de receber parecer quanto ao mérito,

nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, IV, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição sob comento tem por objetivos proibir a cobrança de taxa pelo uso de

banheiro  em  “shopping  centers”  instalados  no Estado  e  vedar  qualquer  forma de

discriminação  em  virtude  de  raça,  cor,  origem,  condição  social  ou  presença  de

deficiência ou doença não contagiosa por contato social na utilização dos referidos

banheiros.  Além  disso,  a  proposição  determina  que  tais  instalações  sanitárias

deverão ser mantidas limpas e seguras para a utilização e institui penalidade de multa

no valor de 1.000 Unidades Fiscais do Estado -  Ufemgs - , aplicada em dobro na

hipótese de reincidência, e cassação da inscrição estadual, caso o centro comercial

seja contribuinte, .

O  projeto  é  justificado  sob  a  argumentação  de  que  "a  cobrança  de  taxa  para

utilização de banheiros em centros comerciais configura prática lesiva aos interesses

do  consumidor"  e  de  que  "as  dependências  dos  'shopping  centers'  são  espaços

públicos por onde circulam diariamente milhares de pessoas",  por isso "a referida

cobrança  sobrepõe-se  ao  interesse  meramente  econômico,  atentando  contra  a

dignidade humana”.

Em  seu  douto  parecer,  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  procedendo  ao

exame dos aspectos jurídico-constitucionais que envolvem a proposição, relatou não

vislumbrar óbice à deflagração do processo legislativo por iniciativa parlamentar, uma

vez que o tema objeto da proposição não se enquadra nas matérias  de iniciativa

legislativa privativa previstas no art. 66 da Constituição Estadual. Esclarece aquela

Comissão que, "no que se refere à competência para legislar sobre o tema, o Estado

pode fazê-lo com respaldo no art. 24, VIII, da Carta Magna". Ademais, salienta que "a

medida  proposta  confere  densidade  normativa  ao  preceito  do  art.  5º,  XXXII,  da

Constituição da República, segundo o qual “o Estado promoverá, na forma da lei, a

defesa do consumidor” e "não se pode olvidar,  também, que a ordem econômica,

fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar

a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados, entre

outros princípios, o de defesa do consumidor (art. 170, V, CR/88)."
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No que tange ao exame de mérito, objeto desta Comissão, devemos ressaltar que

esta  relatoria  está  de  acordo  com  essas  considerações  finais  da  Comissão  de

Constituição e Justiça e que entende pertinente a argumentação do autor da matéria

de que as dependências dos "shopping centers" são espaços públicos e de que a

referida cobrança se sobrepõe ao interesse meramente econômico, atentando contra

a dignidade humana.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº

1.731/2011, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 25 de junho de 2012.

Liza Prado, Presidente e relatora - Adalclever Lopes - Romel Anízio.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.748/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto em epígrafe “dispõe sobre a

cassação da inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS de qualquer empresa

que faça uso direto ou indireto de trabalho escravo ou em condições análogas”.

A proposição foi  distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Direitos

Humanos e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Em  exame  preliminar,  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  concluiu  pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do Substitutivo nº 1,

que apresentou.

A seguir,  a  Comissão de Direitos Humanos,  analisando o mérito  da proposição,

opinou  pela  sua  aprovação  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  da  Comissão  de

Constituição e Justiça.

Cabe, agora, a esta Comissão emitir o seu parecer, nos termos do disposto no art.

102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em análise pretende que seja cassada a inscrição no cadastro de

contribuintes do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e

sobre  Prestações  de  Serviços  de  Transporte  Interestadual  e  Intermunicipal  e  de
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Comunicação -  ICMS -  dos estabelecimentos que comercializarem produtos em cuja

fabricação tenha havido, em qualquer de suas etapas de industrialização, condutas

que configurem redução de pessoa à condição análoga à de escravo.

O seu art. 2º atribui à Secretaria de Estado de Fazenda -  SEF -  a responsabilidade

pela  apuração  de  tal  conduta.  A seguir,  o  art.  3º  prevê  que,  após  esgotar-se  a

instância administrativa, o Poder Executivo divulgará, no Diário Oficial do Estado, a

relação  nominal  dos  estabelecimentos  comerciais  penalizados,  fazendo  constar,

ainda, os respectivos números do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, endereços

de funcionamento e nomes completos dos sócios.

Por  fim,  o  art.  4º  estabelece  que  a  punição  às  pessoas  físicas  ou  jurídicas

envolvidas,  em conjunto ou separadamente,  implicará,  pelo prazo de dez anos,  o

impedimento  de  exercerem  o  mesmo  ramo  de  atividade,  ainda  que  em

estabelecimento distinto daquele, e também a proibição de entrarem com pedido de

inscrição de nova empresa, no mesmo ramo de atividade.

Em sua análise, com a qual concordamos, a Comissão de Constituição e Justiça

apontou vícios de inconstitucionalidade e inadequações, a saber:

Ao  atribuir  à  SEF  a  tarefa  de  apuração  dos  casos  de  exploração  do  trabalho

escravo, para fins da cassação da inscrição do contribuinte, a proposição opõe-se o

princípio da separação dos Poderes, contrariando a reserva de iniciativa privativa do

Governador do Estado para deflagar o processo legislativo de criação, estruturação e

extinção  de  secretaria  de  Estado,  órgão  autônomo  e  entidade  da  administração

indireta, prevista no art. 66, III, “e”, da Constituição Estadual.

Lembrou também que o crime de exploração do trabalho escravo é crime tipificado

no art. 149 do Código Penal e que o fim da escravidão e de práticas análogas é um

princípio reconhecido pela comunidade internacional, sendo objeto de convenções da

Organização Internacional do Trabalho -  OIT -  ratificadas pelo Brasil.

Outro  ponto  analisado  foi  o  aspecto  de  que  determinar  o  fechamento  do

estabelecimento, com a perda de sua inscrição estadual, pelo fato de comercializar

produtos  em  cuja  fabricação  tenha  havido,  em  qualquer  de  suas  etapas  de

industrialização, condutas que constituem redução de pessoa à condição análoga à

de  escravo  é  medida  por  demais  enérgica,  que  foge  à  razoabilidade.  Deve-se
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observar que o particular  em geral  não tem o poder de polícia nem o aparato do

Estado para  se certificar  de que está  adquirindo algum produto necessário a sua

atividade  econômica  que  tenha  utilizado,  no  seu  processo  produtivo,  trabalho

escravo.  Tomemos o exemplo de um supermercado: não é razoável  exigir  de um

estabelecimento  desse  setor  que  ele  tenha  conhecimento  de  que  no  processo

produtivo de todas as mercadorias por ele comercializadas não houve, em nenhuma

etapa, a prática de trabalho escravo.

Não esqueçamos que é ao poder público que compete apurar e punir tais condutas.

Não  obstante  os  problemas  apontados,  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça

encontrou, a nosso ver, uma solução interessante para garantir  a ideia contida no

projeto.

Para tanto, apresentou o Substitutivo nº 1, com vistas a acrescentar um novo inciso

ao art. 24, §7º, da Lei nº 6.763, de 1975, que consolida a Legislação Tributária do

Estado de Minas Gerais e dá outras providências. Esse inciso visa estabelecer que a

inscrição do contribuinte poderá ser suspensa ou cancelada, na forma prevista em

regulamento, quando o sócio ou dirigente do estabelecimento tiver sido condenado

pelo  crime previsto  no  art.  149 do Código  Penal,  após  o  trânsito  em  julgado  da

sentença de condenação.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.748/2011 na

forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 27 de junho de 2013.

Zé Maia, Presidente e relator - Adalclever Lopes - Sebastião Costa - Antônio Carlos

Arantes - Luiz Henrique.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.923/2012

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte

Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em tela “dispõe sobre as

formas de divulgação das promoções de produtos alimentícios com prazo de validade

inferior a um mês”.

No 1º turno, a proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de
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Defesa  do  Consumidor  e  do  Contribuinte  e  de  Fiscalização  Financeira  e

Orçamentária.

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.

Vem agora a matéria a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art. 288,

combinado com o art. 102, inciso IV, do Regimento Interno.

Fundamentação

O  projeto  sob  comento  pretende  que  os  estabelecimentos  estaduais  que

comercializem produtos alimentícios no atacado ou no varejo destaquem o prazo de

validade dos produtos com vencimento inferior a um mês, no caso de publicidade de

promoções ou queima de estoque.

De acordo com o parágrafo único do art. 3º, todas as peças publicitárias de tais

produtos  e  na  citada  condição devem destinar  20% do espaço da propaganda à

informação referente a sua data de validade.

Ressalte-se que o art. 4º do projeto determina a aplicação de multa mínima de 100

Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais -  Ufemgs -  multiplicadas pelo valor de

mercado  do  produto  ao  estabelecimento  comercial  que  descumprir  as  suas

disposições.

Em seu douto parecer, a Comissão de Constituição e Justiça de pronto esclarece

que  a  prerrogativa  para  a  edição  de  leis  relativas  à  proteção  ao  consumidor  é

concorrente entre a União, os Estados e o Distrito Federal, conforme determina o art.

24, V, VIII, da Constituição da República. No tocante às normas gerais sobre essa

matéria,  a União editou a Lei  nº  8.078,  de 11 de setembro de 1990, denominada

Código de Proteção e Defesa do Consumidor -  CDC - , cujo art. 31 determina que a

oferta  e  apresentação  de  produtos  ou  serviços  devem  assegurar  informações

corretas,  claras,  precisas,  ostensivas  sobre  suas  características,  qualidades,

composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem

como sobre os riscos que apresentam à saúde e à segurança dos consumidores.

Segundo  a  Comissão,  o  CDC  já  estabeleceu,  pois,  a  obrigatoriedade  de  o

comerciante informar, de forma clara e ostensiva, o prazo de validade do produto.
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A mesma Comissão esclarece ainda que o § 1º do art. 55 do referido código prevê

que os Estados fiscalizarão e controlarão a publicidade de produtos e serviços e o

mercado de consumo, no interesse da informação e do bem-estar do consumidor,

baixando as normas que se fizerem necessárias. Em função disso, foi  editada em

nosso Estado a Lei nº 15.449, de 11 de janeiro de 2005, que “dispõe sobre a oferta de

produto em promoção ou liquidação por estabelecimento comercial”.  O seu art.  1º

prevê  que  “a  oferta,  por  estabelecimento  comercial  varejista,  de  mercadoria  em

promoção ou liquidação,  decorrida a primeira metade de seu prazo de validade e

estando a mercadoria nos três  meses anteriores ao vencimento desse prazo,  fica

condicionada  à  informação  ao  consumidor  do  prazo  de  validade,  com  o  mesmo

destaque conferido à propaganda de liquidação e ao preço”.  A Comissão pondera

ainda: se por um lado o projeto de lei em questão pretende conferir uma proteção

especial  aos  consumidores  para  evitar-lhes  prejuízo  na  compra  de  produtos

alimentícios  em  promoção  com  prazo  de  validade  mais  exíguo,  por  outro,  o

tratamento conferido nesse aspecto pela citada Lei nº 15.449 é mais abrangente do

que o pretendido pelo projeto, uma vez que estabelece um prazo de validade dos

produtos maior para que esse seja destacado nas propagandas de promoções ou

liquidações.

De resto, aquele órgão colegiado, levando em consideração que o projeto de lei

pretende que as regras referentes à propaganda de produtos alimentícios com prazo

de validade inferior a um mês sejam aplicáveis tanto aos alimentos comercializados

no atacado quanto no varejo, decide apresentar o Substitutivo nº 1, por meio do qual

o disposto na referida Lei nº 15.449 se aplica também aos alimentos comercializados

no atacado, desde que a venda do produto tenha o consumidor como destinatário

final. Observe-se que essa regra atende à conceituação de consumidor definida no

art. 2º do CDC.

No que concerne ao mérito do projeto, objeto de análise desta Comissão, cabe

ressaltar que o entendimento desta relatoria se coaduna com o do autor da matéria

de que, "mesmo recomendando-se que o consumidor observe atentamente o prazo

de validade dos produtos e serviços, acentue-se que é do fornecedor o encargo de

fixá-lo corretamente e tomar a precaução máxima para vê-lo respeitado, informando e
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orientando adequadamente a todos os destinatários finais do fornecimento".

Não  obstante  tal  obrigação,  pertinentemente  observa  o  autor  que  "os

estabelecimentos que comercializam produtos alimentícios divulgam em larga escala

suas promoções, descontos e demais atrativos", "todavia, é muito comum que tais

produtos comercializados estejam com o prazo de validade prestes a vencer. Assim,

por diversas vezes, os mais idosos e até mesmo jovens menos experientes acabam

seduzidos pelos  preços e condições apresentadas e no momento da compra não

percebem que o produto deverá ser consumidor nos próximos dias, tendo em vista o

prazo  de  validade.  Isso  gera  um  prejuízo  e  um  desperdício  desnecessário  de

alimentos, que podem e devem ser evitados pelo poder público".

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº

2.923/2012 na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição

e Justiça.

Sala das Comissões, 25 de junho de 2013.

Liza Prado, Presidente e relatora - Adalclever Lopes - Romel Anízio.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.964/2012

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, a proposição em epígrafe institui o

Polo Mineiro de Incentivo à Cultura do Abacaxi e dá outras providências.

O  projeto  foi  distribuído  às  Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Política

Agropecuária  e  Agroindustrial  e  de  Fiscalização  Financeira  e  Orçamentária  para

receber  parecer,  nos  termos  do  art.  188  do  Regimento  Interno.  Em  sua  análise

preliminar,  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  concluiu  pela  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade da matéria.

A requerimento da Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial, a matéria foi

baixada  em  diligência  à  Secretaria  de  Estado  de  Agricultura,  Pecuária  e

Abastecimento -  Seapa - , cuja resposta consta nos autos do processo.

A proposição vem agora a esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito,

nos termos do art. 102, IX, combinado com o artigo 188, do Regimento Interno.
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Fundamentação

O projeto de lei em tela pretende criar um polo de incentivo à cultura do abacaxi na

Microrregião de Frutal, abrangendo quatro Municípios e tendo Frutal como Município

sede. A norma prevê diretrizes para a atuação das políticas públicas do Estado com o

objetivo de fortalecer as cooperativas, as associações e os produtores individuais de

abacaxi instalados nos Municípios integrantes do polo.

Conforme dados da Pesquisa de Produção Agrícola Municipal do Instituto Brasileiro

de Geografia Estatística -  IBGE - , os referidos Municípios são responsáveis por 80%

do valor da produção de abacaxi no Estado, o que justificaria a criação desse polo de

incentivo.

Durante a tramitação da matéria, o projeto foi baixado em diligência à Secretaria de

Estado de Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento  -   Seapa -  ,  que se  manifestou

favoravelmente  à  proposição,  sugerindo  modificações.  Essas  modificações  são

propostas pelas Emendas nos 1 a 4, a seguir apresentadas. A Emenda nº 1 pretende

explicitar  que  se  trata  de  um  polo  regional,  e  não  de  um polo  estadual.  Com a

Emenda nº 2, evita-se o entendimento de que é competência do Poder Executivo a

administração e gestão do polos. A Emenda nº 3 propõe a supressão do inciso I do

art.  3º,  visto  que  a  região  do  polo  já  está  definida  e  apresenta  condições

edafoclimáticas propícias para a produção do abacaxi. A Emenda nº 4 visa conferir ao

Estado competência para propor linhas de crédito às instituições bancárias, em vez

de criá-las por si mesmo.

O impacto esperado com a estruturação desse polo de incentivo é o favorecimento

do desenvolvimento socioeconômico na Microrregião de Frutal. A implementação das

medidas  previstas  poderá  beneficiar  mais  de  400  produtores,  responsáveis  por

aproximadamente  195  mil  abacaxis  por  ano,  e  estimular  o  aprimoramento  da

organização da cadeia produtiva da fruta no Estado, tornando-a mais forte, coesa,

competitiva  e  preparada  para  atender  às  demandas  e  exigências  do  mercado

consumidor.

Conclusão

Em face do Exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.964/2012, com

as Emendas nos 1 a 4, a seguir apresentadas.
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EMENDA Nº 1

No art. 1º, suprima-se a palavra “Mineiro”.

EMENDA Nº 2

No “caput”  do  art.  3º,  suprima-se a expressão “na administração e gerência  do

polo”.

EMENDA Nº 3

Suprima-se o inciso I do art. 3º, renumerando-se os demais.

EMENDA Nº 4

Dê-se ao "caput" do inciso IX do art. 3º a seguinte redação:

"Art. 3º -  (...)

IX  -   propor  a  criação,  nas  instituições  bancárias  oficiais,  de  linhas  de  crédito

especiais para:".

Sala das Comissões, 25 de junho de 2013.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Romel Anízio, relator - Inácio Franco.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.367/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Fred  Costa,  a  proposição  em  epígrafe  obriga  os

fornecedores a proceder ao ajuste de cobrança irregular, na forma que especifica.

A proposição foi encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu

por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo nº 1,

que apresentou.

A Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, em sua análise, opinou

pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão

de Constituição e Justiça.

Vem agora a matéria a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art. 188,

combinado com o art.102, inciso VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto em tela 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.
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A Comissão de Constituição e Justiça não vislumbrou óbices à normal tramitação

do projeto, mas, no intuito de aperfeiçoá-lo, fez adequações do texto ao Código de

Defesa do Consumidor, além de ajustes relacionados à técnica legislativa.

A Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte considerou que o mérito

da proposição consiste em reconhecer a vulnerabilidade do consumidor na relação de

consumo, além de evidenciar a atuação específica do Estado no que diz respeito à

regulação do mercado e à harmonização dos interesses dos consumidores com os

interesses dos fornecedores.  Ressaltou ainda que hoje o conceito de qualidade é

baseado na satisfação dos consumidores, cabendo às próprias empresas zelarem

pela qualidade dos produtos e serviços, até mesmo para garantir o seu crescimento e

a  sua permanência  no  mercado.  Com essas  considerações,  a  referida  Comissão

opinou pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela

Comissão de Constituição e Justiça.

No âmbito da competência desta Comissão, com relação à análise da repercussão

financeira do projeto, constata-se que os custos inerentes à medida nele proposta

ficam circunscritos  ao âmbito das empresas fornecedoras de produtos e serviços.

Dessa forma, não são geradas despesas para os cofres públicos, além de não haver

desobediência  à  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal.  Sendo  assim,  esta  Comissão

entende que é imprescindível a intervenção do Estado por meio deste projeto, razão

pela qual é favorável a que ele prospere nesta Casa.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei n.º

3.367/2012 na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição

e Justiça.

Sala das Comissões, 27 de junho de 2013.

Zé Maia, Presidente - Ulisses Gomes, relator - Adalclever Lopes - Sebastião Costa -

Antônio Carlos Arantes - Luiz Henrique.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.694/2013

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

Relatório

De autoria do Deputado Anselmo José Domingos, o projeto de lei em epígrafe altera
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a Lei nº 11.942, de 16/10/1995, que assegura às entidades que menciona o direito à

utilização  do  espaço  físico  das  unidades  de  ensino  estaduais  e  dá  outras

providências.

A proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Educação,

Ciência e Tecnologia.

Em  seu  exame preliminar  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  concluiu  pela

legalidade, juridicidade e constitucionalidade da matéria, na forma do Substitutivo nº

1, que apresentou.

Vem agora o projeto para receber parecer quanto ao mérito, nos termos do art. 188,

combinado com o art. 102, VI, "a", do Regimento Interno.

Por  conter matéria de conteúdo similar,  foram anexados a esta proposição,  nos

termos do art. 173 do mencionado Regimento, o Projeto de Lei nº 3.695, de 2013, de

autoria do Deputado André Quintão; o Projeto de Lei nº 3.732, de 2013, da Deputada

Rosângela Reis;  o Projeto de Lei nº 3.762, de 2013, do Deputado Antônio Carlos

Arantes; o Projeto de Lei nº 3.768, de 2013, do Deputado Fred Costa; e o Projeto de

Lei nº 3.784, de 2013, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

Fundamentação

A proposição sob comento pretende alterar a Lei nº 11.942, de 16/10/1995, que

assegura  às  entidades  que  menciona  o  direito  à  utilização  do  espaço  físico  das

unidades de ensino  estaduais,  de  modo a  suprimir  a  vedação da cessão desses

espaços para atividades religiosas e de cunho político-partidário.

Por força da Lei nº 20.369, de 8/8/2012, o § 2º do art. 1º da Lei nº 11.942, de 1995,

passou a vigorar com a seguinte redação:

"Art.1º -  (...)

§ 2º -   É vedada a utilização de que trata este artigo para realização de  cultos

religiosos e para atividades que:

I -  interfiram nas atividades regulares da escola;

II -  tenham objeto ilícito;

III -  tenham caráter político-partidário”. (Grifos nossos)

As  expressões  grifadas,  que  foram  introduzidas  pela  referida  lei  modificativa,

objetivaram  promover  a  coerência  da  norma  com  as  diretrizes  de  um  Estado
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democrático,  laico e plural,  as quais  deveriam ser  observadas pelos gestores dos

estabelecimentos de ensino, no ato de cessão desses espaços.

Na  tramitação  do  projeto  de  lei  que  deu  origem  à  Lei  nº  20.369,  de  2012,  o

entendimento desta Comissão à época foi de que "a cessão de espaços públicos às

entidades religiosas para realização de atividades outras que não configurem culto

religioso não fere o principio da laicidade do Estado e atende ao interesse público

previsto  na  Carta  Magna",  numa  referência  à  ressalva  presente  no  art.  19  da

Constituição da República que estabelece:

É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

I  -   Estabelecer  cultos  religiosos  ou  igrejas,  subvencioná-los,  embaraçar-lhes  o

funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência

ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público; ". (Grifo

nosso)

Esse entendimento partiu da premissa de que as congregações religiosas sempre

auxiliaram  a  sociedade  ao  desenvolverem  ações  em  diversas  áreas  como,  por

exemplo,  saúde,  combate  às  drogas,  à  violência  e  à  pobreza,  auxílio  a  idosos,

crianças,  adolescentes  e  jovens.  Tais  ações  assistenciais,  baseadas  na  caridade,

contribuem para diminuir as mazelas sociais.

Contudo,  sabe-se  que  a  vontade  do  legislador  não  é  determinante  para  a

interpretação da norma, e a alteração da lei de cessão do espaço físico das escolas

tem dado margem ao entendimento de que é vedado o uso desses espaços por

organizações religiosas para  a  realização de  quaisquer  atividades.  Esse fato  tem

gerado  relevantes  prejuízos  para  as  comunidades  ao  dificultar  a  realização  de

eventos  promovidos  por  organizações  religiosas,  que  são  oportunidades  para  o

encontro  de  membros  das  comunidades  e  para  a  manutenção  de  vínculos

comunitários em prol do bem comum.

Assim, representantes de entidades religiosas demandaram nova alteração ao texto

da  lei  e,  acolhida  essa  demanda  por  parte  de  alguns  parlamentares,  foram

apresentados  seis  projetos  de  lei  que,  de  modo  geral,  pretendem  suprimir  as

atividades  religiosas  e  político-partidárias  do  rol  de  atividades  vedadas  nos

estabelecimentos de ensino estaduais.
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Com relação ao mérito de permitir ou não o uso do espaço público por entidades

religiosas, destacamos, em princípio, o Acordo Relativo ao Estatuto Jurídico da Igreja

Católica no Brasil, assinado em 2008. Em que pese à grande polêmica provocada

pela assinatura dessa concordata, não se pode desconsiderar que ela foi ratificada

pelo Congresso Nacional e promulgada pelo Decreto Federal nº 7.107, de 11/2/2010.

Para o tema ora em análise, destaca-se o que dispõe o art. 5º do Acordo:

"Art. 5º -  As pessoas jurídicas eclesiásticas, reconhecidas nos termos do art. 3º,

que,  além  de  fins  religiosos,  persigam  fins  de  assistência  e  solidariedade  social,

desenvolverão  a  própria  atividade  e  gozarão  de  todos  os  direitos,  imunidades,

isenções  e  benefícios  atribuídos  às  entidades  com  fins  de  natureza  semelhante

previstos no ordenamento jurídico brasileiro, desde que observados os requisitos e

obrigações exigidos pela legislação brasileira." (Grifo nosso)

Uma vez que a Lei nº 11.942, de 1995, possibilita a cessão do espaço físico das

escolas  estatuais  para  a  realização de  eventos  de  entidades  sem  fins  lucrativos,

entendemos  que,  por  força  do  Acordo,  a  Igreja  Católica  deveria  estar

necessariamente incluída nessa categoria, quando da sua atuação pastoral com fins

assistenciais.

Atualmente,  o  laicismo  é  adotado  formalmente  em  muitas  nações,  mas  tem

assumido diversas conformações na prática, permitindo exceções na relação Estado-

Igreja, conforme a tradição histórica de cada povo.

Entendemos que o paradigma do laicismo no Brasil se funda em três princípios: a

separação entre religião e política, que assegura a não ingerência de um no outro, a

igualdade, que implica o tratamento isonômico a todas as manifestações religiosas, e

a liberdade de consciência, que se funda no direito à livre expressão religiosa.

Apesar de o arcabouço jurídico brasileiro conferir tratamento isonômico a todas as

organizações  religiosas,  vê-se  na  prática  a  precedência  das  religiões  cristãs,

principalmente  à  religião católica,  haja vista os  auxílios  financeiros  e as  isenções

fiscais, previstas constitucionalmente, e a promulgação da concordata de 2008.

Entendemos que o Estado brasileiro deve prezar pelo tratamento isonômico das

denominações religiosas. No caso em análise, a laicidade e a pluralidade do Estado

será  garantida  tanto  mais  quanto  o  princípio  da  isonomia  nortear  a  cessão  dos
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espaços das escolas públicas estaduais a entidades que historicamente cooperaram

e cooperam com o poder público para a oferta de serviços e para a construção de

uma sociedade mais justa e solidária.

A maior  parte  dos  projetos  de  lei  anexados  propõem  a  simples  supressão  da

vedação à cessão do espaço para a realização de cultos religiosos e de atividades de

caráter político-partidário. Essa medida poderia causar o efeito oposto ao objetivo de

permitir que entidades religiosas utilizem o espaço das escolas estaduais, uma vez

que a inovação trazida pela Lei nº 20.396, de 2012, abriu o precedente de vedação da

concessão do espaço, e a simples supressão, na forma proposta, deixaria tal decisão

apenas sob o crivo da discricionariedade do gestor desses espaços.

Para restringir essa discricionariedade, a Comissão de Constituição e Justiça, em

sua análise preliminar, entendeu que o texto da lei deveria estabelecer limites legais à

autorização para utilização das escolas, indicando com mais clareza e precisão as

atividades que podem ser realizadas nesses espaços, e prever a garantia da cessão

para a realização de reuniões ou convenções partidárias, consoante o art. 51 da Lei

nº 9.096, de 19/9/1995. Assim, essa Comissão concluiu pela legalidade, juridicidade e

constitucionalidade da matéria, na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Concordamos com o entendimento da citada Comissão no que tange à realização

de convenções partidárias e à necessidade de esclarecer o caráter dos eventos de

entidades  sem  fins  lucrativos  que  poderão  ser  realizados  nas  escolas  públicas

estaduais. Contudo, julgamos que essa última medida deve ser adotada para todas

as  atividades  e  eventos,  e  não  somente  para  as  que  guardarem  relação  com

entidades de determinada natureza. Sugerimos, portanto, uma nova redação ao art.

2º da lei a ser modificada em que sejam especificados os eventos e as atividades de

caráter educacional, cultural e assistencial permitidas.

Além disso, para conferir mais clareza ao texto da lei e evitar erros de interpretação

que  motivem  a  recusa  injustificada  ou  contrária  ao  espírito  da  norma,  julgamos

necessário dispor em um mesmo artigo os comandos relativos à competência para

autorização da cessão do espaço, ao direito de apresentação de recursos por parte

do interessado em promover o evento, se a autorização for recusada, e a obediência

ao  princípio  da  isonomia  -   no  caso,  o  tratamento  igual  a  todas  as  orientações
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religiosas -  no ato da concessão do espaço. Dessa forma, propomos a inclusão no

texto da lei a ser modificada do art. 2-A, com esse conteúdo.

Sendo assim, opinamos favoravelmente à aprovação do projeto e apresentamos, ao

final  deste  parecer,  o  Substitutivo  nº  2,  que  incorpora  as  sugestões  da  primeira

Comissão quanto  à  permissão  de convenções  partidárias  e  a  caracterização  das

atividades que podem ser realizadas nas escolas.

Por determinação da Decisão Normativa da Presidência nº 12, de 4/6/2003, esta

Comissão  deve  se  manifestar  também  sobre  os  projetos  de  lei  anexados  à

proposição  em  análise.  Como  dispõem  sobre  objeto  semelhante,  todas  as

considerações deste parecer se aplicam também a eles.

Conclusão

Ante o exposto, somos pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.694/2013

na forma do Substitutivo nº 2, apresentado a seguir. Com a aprovação do Substitutivo

n°2, fica prejudicado o Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

SUBSTITUTIVO Nº 2

Altera a Lei nº 11.942, de 16 de outubro de 1995, que assegura às entidades que

menciona o direito de utilização do espaço físico das unidades de ensino estaduais e

dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º -  O § 2º do art. 1º da Lei nº 11.942, de 16 de outubro de 1995, passa a

vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1º -  (...)

§ 2° -  É vedada a utilização de que trata este artigo para atividades que:

I -  tenha objeto ilícito;

II -  interfira nas atividades regulares da escola;

III -  tenha caráter político-partidário, permitidas reuniões e convenções de partidos

políticos registrados, nos termos do art. 51 da Lei nº 9.096, de 19 de setembro de

1995".

Art. 2º -  O art. 2º da Lei nº 11.942, de 16 de outubro de 1995, passa a vigorar com

a seguinte redação:

"Art. 2º -  O espaço físico dos estabelecimentos escolares poderá ser cedido para a
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realização de eventos  e  atividades de caráter  educacional,  cultural  e  assistencial,

especialmente:

I -  reuniões;

II -  mostras;

III -  seminários;

IV -  cursos;

V -  debates;

VI -  comemorações;

VII -  competições esportivas".

Art. 3º -  Acrescente-se à Lei nº 11.942, de 16 de outubro de 1995, o seguinte art.

2º-A:

“Art.  2º-A -   As  entidades mencionadas no 'caput'  do  art.  1º  deverão solicitar  a

cessão do espaço à direção da unidade de ensino.

§ 1º -  A autorização para utilização do espaço físico das escolas será definida com

base  no  princípio  da  isonomia,  vedando-se  a  fundamentação  em  critérios

discriminatórios de qualquer natureza.

§ 2º -  A recusa de autorização para a realização de evento será fundamentada e

encaminhada por escrito, garantindo-se ao interessado em realizar o evento o direito

de apresentação de recurso ao colegiado escolar."

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

Sala das Comissões, 25 de junho de 2013.

Duarte Bechir, Presidente e relator - André Quintão - Ulysses Gomes.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.704/2013

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Cabo Júlio, o Projeto de Lei nº 3.704/2013 dispõe sobre a

afixação de cartazes nas casas lotéricas do Estado informando sobre a proibição da

venda de bilhetes  lotéricos e equivalentes a crianças e adolescentes e dá outras

providências.

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

Comissão de de Constituição e Justiça e à do Trabalho, da Previdência e da Ação
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Social.  Analisada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  esta

concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma  do

Substitutivo nº 1, que apresentou.

Cabe agora a  esta Comissão emitir  parecer  quanto  ao mérito  da  proposta,  nos

termos do art. 188, combinado com o art. 102, XIV, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em comento pretende tornar obrigatória a afixação de cartazes nas

casas lotéricas do Estado informando sobre a proibição, já prevista no Estatuto da

Criança e Adolescente -  ECA -  ,  de venda de bilhetes lotéricos e equivalentes a

crianças  e  adolescentes.  O  autor  da  proposição  alega  que,  com o  conhecimento

dessa  proibição,  a  população  poderá  contribuir  com  a  fiscalização,  denunciando

estabelecimentos que não cumpram a determinação legal.

A Lei nº 8.069, de 13/7/90, que dispõe sobre o ECA, em seu art. 227, estabelece

que  é  dever  da  família,  da  sociedade  e  do  Estado  assegurar  à  criança  e  ao

adolescente,  com absoluta prioridade,  o direito  à vida,  à saúde,  à alimentação,  à

educação,  ao  lazer,  à  profissionalização,  à  cultura,  à  dignidade,  ao  respeito,  à

liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda

forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

A proibição que o projeto de lei em exame pretende divulgar encontra-se no inciso

VI do art. 81 do ECA, que proíbe a venda à criança e ao adolescente de: armas,

munições  e  explosivos;  bebidas  alcoólicas;  produtos  cujos  componentes  possam

causar dependência física ou psíquica ainda que por utilização indevida; fogos de

estampido  e  de  artifício,  exceto  aqueles  que  pelo  seu  reduzido  potencial  sejam

incapazes de provocar qualquer dano físico em caso de utilização indevida; revistas e

publicações contendo material impróprio ou inadequado, conforme estabelece o art.

78 do ECA; e bilhetes lotéricos e equivalentes.

Também  o  art.  80  do  ECA proíbe  a  entrada  e  a  permanência  de  crianças  e

adolescentes nos estabelecimentos que explorem comercialmente bilhar, sinuca ou

congênere ou por casas de jogos, assim entendidas as que realizem apostas, ainda

que  eventualmente,  afixando  aviso  para  orientação  do  público.  No  caso  de  o

responsável pelo estabelecimento ou o empresário deixar de observar o que dispõe o
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estatuto,  a  pena aplicável  é  de  multa  de  3 a  20  salários  de  referência,  podendo

chegar  ao  fechamento  do  estabelecimento  por  até  quinze  dias  em  caso  de

reincidência, conforme estabelece seu art. 258.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  não  vislumbrou  óbice  jurídico  quanto  à

iniciativa parlamentar para deflagrar o processo legislativo nem quanto à competência

concorrente do Estado para legislar sobre a proteção da criança e do adolescente,

prevista no inciso XV, do art. 24, da Constituição da República. Porém, apresentou

substitutivo com o objetivo de conferir mais eficácia ao conteúdo da proposição. Para

tanto, estabeleceu a cobrança de multa aos estabelecimentos que descumprirem a

obrigação legal prevista.

É dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou de violação dos direitos da

criança  e  do  adolescente.  Assim,  mesmo que  a  proibição  da  venda  de  bilhetes

lotéricos e equivalentes a crianças e adolescentes já esteja contida no mencionado

art. 81 do ECA, julgamos que a sua divulgação em cartazes nas lotéricas do Estado,

objeto da proposição em análise, pode, de fato, auxiliar a torná-la mais efetiva.

Dessa forma, somos pela aprovação do projeto de lei em epígrafe, na forma do

Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.704/2013, no 1º

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

Justiça.

Sala das Comissões, 25 de junho de 2013.

Rosângela Reis, Presidente - Bosco, relator - Celinho do Sinttrocel.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.795/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Paulo Lamac, o Projeto de Lei nº 3.795/2013 acrescenta

dispositivos  à Lei  nº  13.408,  de 21/12/1999,  que dispõe sobre a denominação de

estabelecimento, instituição e próprio público do Estado.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 28/2/2013, a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Administração Pública.
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Compete a este órgão colegiado, 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 matéria.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.795/2013 pretende acrescentar dispositivos à Lei nº 13.408,

de 1999, que dispõe sobre a denominação de estabelecimento, instituição e próprio

público do Estado, de modo a impedir que futuras denominações recaiam em nome

de pessoas que tenham praticado ou sido historicamente consideradas participantes

de atos de lesa-humanidade, tortura ou violação de diretos humanos, notadamente

durante o período de ditadura militar.

Ademais, fixa o prazo de um ano para que o poder público promova a alteração das

denominações existentes que contrariem essa determinação, bem como a retirada de

placas, retratos ou bustos de pessoas que se enquadrem nos critérios mencionados

anteriormente.

O autor da matéria esclarece, em sua justificação, que a alteração acompanha o

Programa Nacional de Direito Humanos -  PNDH-3 - , consubstanciado no Decreto

Federal  nº  7.037,  de  2009,  cuja  Diretriz  25  trata  da  modernização  da  legislação

relacionada  à  promoção  do  direito  à  memória  e  à  verdade,  fortalecendo  a

democracia.  O  PNDH-3 tem,  como objetivo  estratégico,  suprimir  do  ordenamento

jurídico  brasileiro  eventuais  normas  remanescentes  de  períodos  de  exceção  que

afrontem os compromissos internacionais e os preceitos constitucionais sobre direitos

humanos, e, como ação programática, fomentar debates e divulgar informações no

sentido  de  que  logradouros,  atos  e  próprios  nacionais  ou  prédios  públicos  não

recebam nomes de pessoas identificadas reconhecidamente como torturadores.

Inicialmente, é importante destacar que a Lei nº 13.408, de 1999, determina que a

denominação de próprios estaduais será atribuída por lei e, em seu art. 2º, exige que

ela  recaia  em  nome  de  pessoa  falecida  que  se  tenha  destacado  por  notórias

qualidades e relevantes serviços prestados à coletividade,  ou em evento de valor

histórico, efeméride, acidente geográfico ou outras referências às tradições históricas

e culturais do Estado.

Vê-se,  pois,  que  a  legislação  mineira  já  impõe  que  as  pessoas  a  serem
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homenageadas  apresentem  predicados  positivos  como  condição  para  que  seus

nomes possam denominar bens públicos estaduais. Sendo assim, nomes de pessoas

condenadas por crimes de tortura ou quaisquer outros não se enquadram na hipótese

legal,  uma  vez  que  não  preenchem  os  requisitos  previstos  na  norma,  estando

impedidos de nomear bens públicos.

O caráter de perenidade das homenagens públicas não deve ser considerado no

caso de constatação de que a pessoa violou os direitos humanos ou de que tenha

cometido  qualquer  outro  crime,  quando  a  homenagem  se  torna  completamente

inadequada.

É importante observar que, como as denominações de próprios ou logradouros em

nosso Estados são atribuídas por lei, a alteração somente poderá ser feita por meio

de nova norma legal. De fato, a Lei Complementar nº 78, de 2004, que dispõe sobre a

elaboração, a alteração e a consolidação das leis no Estado, determina, em seu art.

13, que uma lei deve ser modificada por meio de outra lei, que lhe dê nova redação,

acrescente ou revogue dispositivo.

Como as denominações são atribuídas, em sua maioria, por meio da edição de

norma legal específica para cada estabelecimento, instituição ou próprio público, cabe

aos representantes do povo que compõem esta Casa a avaliação, em cada caso

concreto, da alteração sugerida, diante da argumentação apresentada pelo autor do

projeto de lei com essa finalidade exclusiva.

A par dessas constatações, julgamos oportuno apresentar, ao final deste parecer, o

Substitutivo nº 1, que dá nova redação ao “caput” do art. 2º da Lei nº 13.408, de 1999,

com  a  finalidade  de  reforçar  a  necessidade  do  impedimento  de  homenagens  a

pessoas sem reputação ilibada e comprovada idoneidade moral, a fim de que aquelas

que  foram  condenadas  por  cometerem  qualquer  tipo  de  violação  criminal  fiquem

impedidas de terem seus nomes gravados em patrimônio público como exemplo para

as novas gerações. Acrescentamos, ainda, o § 3º ao citado art. 2º, para estabelecer

que  a  comprovação  da  idoneidade  seja  feita,  de  forma  expressa,  pelo  autor  da

matéria, como já ocorre com os requisitos de falecimento e de serviços prestados à

coletividade.

Conclusão
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Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.795/2013 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

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 Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° -  O “caput” do art. 2º da Lei nº 13.408, de 21 de dezembro de 1999, passa a

vigorar com a seguinte redação, ficando o artigo acrescido do seguinte § 3º:

“Art.  2º -   A escolha da denominação de que trata esta lei  recairá em nome de

pessoa falecida, com reputação ilibada e idoneidade moral, 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.

(…)

§ 3º -  Cabe ao autor da proposta de lei para denominação de próprio público a

comprovação,  expressa,  do  falecimento,  da  idoneidade  moral  e  dos  serviços

prestados à coletividade pelo homenageado.”.

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

Sala das Comissões, 25 de junho de 2013.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Gustavo Perrella,  relator  -  Duarte  Bechir  -  André

Quintão - Dalmo Ribeiro Silva.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.912/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

O projeto de lei em epígrafe, de autoria do Deputado Braulio Braz, visa autorizar o

Poder Executivo a doar ao Município de Dores do Indaiá o imóvel de que trata a Lei

nº 472, de 5/12/1955, do Município de Dores do Indaiá.

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



1419
____________________________________________________________________________

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 3.912/2013 tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a

doar ao Município de Dores do Indaiá imóvel com área de 353.400m², situado no Anel

Rodoviário, s/nº, Fazenda Condutas, nesse Município, que foi doado ao Estado sem

destinação  prevista  para  sua  utilização,  conforme  a  autorização  prevista  na  Lei

Municipal nº 472, de 1955.

Com o propósito de proteger o interesse da coletividade, a proposição estabelece,

no parágrafo único de seu art. 1º, que o imóvel será destinado à criação de um novo

bairro e à construção de casas populares.

Destaque-se que o art. 2º do projeto prevê 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; e o art. 3º estabelece que o

Município de Dores do Indaiá encaminhará à Secretaria de Estado de Planejamento e

Gestão - Seplag - documento que comprove a efetivação da finalidade do imóvel.

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.

Esclarecemos,  por  fim,  que,  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 os dados registrais do imóvel e adequar

a matéria à técnica legislativa.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.912/2013, no 1º
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turno, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 27 de junho de 2013.

Zé Maia, Presidente - Adalclever Lopes, relator - Sebastião Costa - Antônio Carlos

Arantes - Luiz Henrique - Ulisses Gomes.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.918/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Paulo  Guedes,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  dá  nova

redação ao art. 1º da Lei nº 18.204, de 24 de junho de 2009, que autoriza o Poder

Executivo a doar ao Município de São Francisco o imóvel que menciona.

Em  seu exame preliminar,  a  Comissão  de Constituição  e  Justiça  concluiu  pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do Substitutivo nº 1,

que apresentou.

Cabe  agora  a  este  órgão  colegiado  analisar  a  proposição  no  âmbito  de  sua

competência, conforme o art. 188, combinado com o art. 102, VII, “d”, do Regimento

Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.918/2013 pretende alterar o art. 1º da Lei nº 18.204, de 24 de

junho de 2009, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de São Francisco

imóvel com área de 2.000m², situado na Av. D. Pedro de Alcântara, nesse Município,

para a edificação de cozinha comunitária.

A alteração tem como finalidade modificar a destinação do bem, que passará a ser

utilizado para o funcionamento do Centro de Referência Especializado de Assistência

Social -  Creas -  e de uma Unidade Básica de Saúde -  UBS - , para atender à

demanda da população local.

Cabe ressaltar que a proposição atende aos preceitos legais que versam sobre a

transferência de domínio de bens públicos, além de não acarretar despesas para o

erário  e  não  ter  repercussão  na  Lei  Orçamentária.  Encontra-se,  pois,  em

conformidade com o § 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.
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Cabe ressaltar que o Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição

e  Justiça,  pretende  adequar  o  texto  da  matéria  à  técnica  legislativa;  acrescentar

cláusula de reversão do imóvel ao patrimônio do Estado se, no prazo de cinco anos

contados a partir da data da publicação da nova lei, não lhe for dada a destinação

agora prevista; e revogar cláusula com esse teor constante na Lei nº 18.204, de 2009.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.918/2013 no 1°

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

Justiça.

Sala das Comissões, 27 de junho de 2013.

Zé Maia, Presidente - Luiz Henrique, relator - Adalclever Lopes - Sebastião Costa -

Antônio Carlos Arantes - Ulysses Gomes.

PARECER PARA O 1º TURNO DO DO PROJETO DE LEI Nº 3.948/2013

Comissão de Administração Pública

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

que  trata  o  inciso  I  do  §  2º  do  art.  129  do  Ato  das  Disposições  Constitucionais

Transitórias da Constituição do Estado da Constituição do Estado de Minas Gerais -

ADCT - , e dá outras providências.

Publicado no Diário do Legislativo de 12/4/2013, o projeto foi inicialmente distribuído

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

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

Regimento Interno. Em virtude de requerimento aprovado pelo Plenário em 7/5/2013

e publicado no Diário do Legislativo em 9/5/2013, o projeto foi também distribuído à

Comissão de Administração Pública.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Em seguida, a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, em análise de mérito,

opinou pela aprovação do projeto  na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de
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Constituição e Justiça, com as Emendas nºs 1 a 5 , que apresentou.

Vem  agora  o  projeto  a  esta  Comissão  para  receber  parecer  quanto  aos  seus

aspectos de mérito, conforme determina o inciso I do art. 102 do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em análise dispõe sobre a absorção das fundações educacionais de

ensino superior associadas à Universidade do Estado de Minas Gerais -   Uemg -  ,

que são as seguintes:

– Fundação de Ensino Superior do Vale do Jequitinhonha, do Município de

Diamantina, de que trata a Lei nº 4.059, de 31/12/65;

– Fundação Cultural de Campanha da Princesa, do Município de Campanha,

de que trata a Lei nº 4.088, de 11/3/66;

– Fundação Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Carangola, de que

trata a Lei nº 5.454, de 10/6/70;

– 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;

– Fundação de Ensino Superior de Passos, de que trata a Lei nº 2.933, de

6/11/63; e

– Fundação Educacional de Ituiutaba, de que tratam a Lei nº 2.914, de

30/10/63, e a Lei nº 6.143, de 1º/10/73.

Conforme registrou a Comissão de Constituição e Justiça em seu parecer, embora

a absorção dessas fundações educacionais estivesse prevista no inciso I do § 1º do

art.  82  do  ADCT  desde  a  sua  promulgação,  obstáculos  de  ordem  financeira  e

administrativa impediram a concretização do projeto. Como solução intermediária à

absorção,  em virtude do art.  9º  da Lei nº  18.384,  de 15/9/2009, essas fundações

figuram no patamar de entidades associadas à Uemg.

É oportuno registrar que o caráter híbrido de tais entidades é fonte de inúmeras

controvérsias  jurídicas quanto à sua natureza e à  responsabilidade subsidiária  do

Estado por suas obrigações com fornecedores e trabalhadores.

O  projeto  de  lei  em  exame encaminha  de  modo  apropriado  a  solução  dessas

controvérsias. Ao término do procedimento administrativo que será iniciado com a

vigência da lei, essas entidades não mais existirão, seu patrimônio será transferido à
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Uemg, seus débitos, ao Estado e suas atividades de ensino, pesquisa e extensão

passarão a ser desenvolvidas integralmente sob o regime jurídico de direito público.

Desse  modo,  ao  final,  haverá  apenas  uma  pessoa  jurídica,  a  Uemg,  autarquia

estadual de que trata o art. 106 da Lei Delegada nº 180, de 20/1/2011.

O procedimento para que tal solução seja concretizada está descrito com clareza

no  projeto  de  lei,  no  substitutivo  e  nas  emendas  apresentados.  Tomando  como

referência o Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, é

possível distinguir as seguintes fases no procedimento administrativo de absorção:

– Apresentação de informações pelas fundações associadas à Uemg (art. 3º);

– Análise das informações encaminhadas e da situação de cada fundação

associada (arts. 4º a 6º);

– Declaração de absorção da fundação associada, com assunção da gestão

dos cursos, admissão de pessoal docente e transferência do corpo discente

regularmente matriculado (arts. 7º e 8º);

– Extinção das pessoas jurídicas de direito privado, com transferência do ativo

à Uemg e do passivo ao Estado (arts. 7º e 10);

– Realização de estudos para o planejamento dos novos concursos públicos da

Uemg (§ 2º do art. 9º).

Esse procedimento está cercado de cautelas para que a absorção das fundações

associadas  se  concretize.  As  medidas  que  visam  a  assegurar  o  atingimento  do

resultado  com  planejamento,  transparência  e  isonomia,  introduzidas  no  projeto

mediante a apresentação do Substitutivo nº 1 e de emendas, são as seguintes:

– solicitação de parecer ao Ministério Público Estadual, por meio da sua

curadoria de fundações (art. 3º, inciso III);

– possibilidade de auditoria pela Controladoria-Geral do Estado (art. 5º), com a

publicidade do ato de absorção por decreto (art. 7º);

– regra segundo a qual os alunos regularmente matriculados na data do

decreto de absorção terão direito à transferência automática (art. 8º);

– previsão de lei específica autorizativa da assunção do passivo das fundações

(art. 10, inciso II); e

– possibilidade de responsabilização do gestor de fundação educacional que
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descumprir prazo ou que agir de forma contrária ao interesse público (art. 14).

Além de representar  um importante  passo na oferta  de  educação superior  pelo

Estado, as providências em comento demonstram o zelo com que será realizado esse

procedimento. Portanto, consideramos que as modificações propostas pela Comissão

de  Constituição  e  Justiça  e  pela  Comissão  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia

aprimoraram o projeto tanto  em seu aspecto jurídico quanto no que se refere ao

mérito.

Estamos  de  acordo  com  as  alterações  propostas  na  primeira  e  na  segunda

Comissão. Entretanto, parece-nos necessário sugerir ainda algumas alterações.

Em primeiro lugar, julgamos oportuna a explicitação do caráter gratuito do ensino a

partir da edição do decreto de absorção. Desse modo, apresentamos, ao final deste

parecer, a Emenda nº 7 ao Substitutivo nº 1.

Outra questão de grande relevância nesse processo de absorção das fundações

associadas  é  a  situação  dos  alunos  que,  em  vista  do  oneroso  valor  das

mensalidades,  encontram-se  com  alguma  pendência  financeira.  Condicionar  a

transferência do aluno para a Uemg à sua adimplência perante a fundação associada

equivaleria a condicionar um direito subjetivo público, assegurado no inciso IV do art.

206 da Constituição da República, à quitação de débito de natureza privada.

Tal situação já havia motivado a apresentação de emenda que assegura o direito à

renegociação dos débitos aos alunos com pendências financeiras durante o processo

de  absorção.  A pertinência  de  tal  emenda  ficou  ainda  mais  comprovada  com  a

audiência pública realizada em 12/6/2013. Dessa forma, apresentamos a Emenda nº

8  ao Substitutivo  nº  1,  a  qual  incorpora  o  conteúdo da emenda protocolada pelo

relator no Plenário.

Para que as alterações propostas neste parecer fiquem coerentes com o restante

do projeto, será necessário que o dispositivo apresentado no Substitutivo nº 1 como

art.  8º  seja transformado em parágrafo do  “caput”  do art.  7º.  Essa é  a  razão da

apresentação da Emenda nº 6 ao Substitutivo nº 1.

Cumpre frisar,  por  fim,  que o impacto financeiro  e  orçamentário  decorrente  das

medidas  previstas  no  projeto,  bem  como  a  adequação  da  proposição  à  Lei  de

Responsabilidade Fiscal, serão analisados, no momento oportuno, pela Comissão de
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Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.948/2013, no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, com as

Emendas nºs 1 a 5, apresentadas pela Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia,

e com as Emendas de 6 a 8, a seguir apresentadas.

EMENDA Nº 6

Acrescente-se ao art. 7º do Substitutivo nº 1 o seguinte § 3º e suprima-se o art. 8º,

renumerando-se os demais artigos:

“Art. 7º -  (...)

§  3º  -   Os  alunos  regularmente  matriculados  em  fundação  associada  ficam

automaticamente transferidos para a Uemg na data da publicação do decreto que

declarar absorvida a entidade.

EMENDA Nº 7

Acrescente-se ao art. 7º do Substitutivo nº 1 o seguinte § 4º:

“Art. 7º - (...)

§  4º  -   A partir  do  decreto  de  absorção,  o  ensino  será  público  e  gratuito,  sem

prejuízo da ordem de absorção da fundações e da extinção da personalidade jurídica

da fundação associada..

EMENDA Nº 8

Acrescente-se ao art. 7º do Substitutivo nº 1 o seguinte § 5º:

“Art. 7º -  (...)

§ 5º - A Uemg facultará, no prazo definido em regulamento, a renegociação dos

débitos para habilitação à matrícula daqueles  alunos impossibilitados de renová-la

com a fundação associada em virtude de pendência financeira.”.

Sala das Comissões, 25 de junho de 2013.

Gustavo Corrêa, Presidente - Antônio Carlos Arantes, relator - Inácio Franco - Zé

Maia.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.107/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
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O projeto de lei  em epígrafe,  do Governador  do Estado,  visa autorizar  o Poder

Executivo a doar ao Município de Presidente Olegário 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 a

sua repercussão financeira, conforme o art. 188, combinado com o art. 102, VII, “d”,

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.107/2013 tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a

doar ao Município de Presidente Olegário imóvel com área de 2.100m², situado nesse

Município, para o funcionamento de agência da Caixa Econômica Federal.

Ademais, o art. 2º prevê a reversão do imóvel ao patrimônio do Estado se, no prazo

de cinco anos contados a partir da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista; o art. 3º estabelece 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  Presidente  Olegário  encaminhará  à

Secretaria  de  Estado  de  Planejamento  e  Gestão  -   Seplag  -   documento

comprobatório da destinação do imóvel.

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

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.107/2013 no 1º

turno, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 27 de junho de 2013.
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Zé Maia, Presidente - Sebastião Costa, relator - Ulysses Gomes - Adalclever Lopes

- Luiz Henrique - Liza Prado.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.108/2013

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  Conceição  da  Aparecida  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

Trata o Projeto de Lei  nº  4.108/2013 de autorizar  o  Poder Executivo a doar  ao

Município de Conceição da Aparecida o imóvel constituído de área de 348m², situado

à Rua Coronel Casemiro, Centro, naquele 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  à  construção  de uma garagem  para  dar  proteção à  frota  municipal  de

automóveis.

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.  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 Conceição da Aparecida

encaminhará  à  Secretaria  de  Estado  de  Planejamento  e  Gestão  -   Seplag  -

documento que comprove a nova destinação do imóvel.

A autorização  legislativa  para  a  alienação  de  bem  público  é  exigência  da  Lei

Federal nº 4.320, de 1964, que estatui  normas gerais de direito financeiro para a

elaboração e  o controle  dos orçamentos  e  balanços  da União,  dos Estados,  dos
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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 4.108/2013, no 1º

turno, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 27 de junho de 2013.

Zé Maia, Presidente - Sebastião Costa, relator - Adalclever Lopes - Ulysses Gomes

- Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.550/2012

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  n°  3.550/2012,  de  autoria  do  Deputado  Duílio  de  Castro,  que

declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  do  Produtor  Rural  da

Comunidade  de  Córrego  Fundo,  localizada  no  Município  de  Casa  Grande,  foi

aprovado em turno único, 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 3.550/2012

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  e  do  Produtor  Rural  da

Comunidade de Córrego Fundo, com sede no Município de Casa Grande.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária e do Produtor

Rural da Comunidade de Córrego Fundo, com sede no Município de Casa Grande.

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

Sala das Comissões, 24 de abril de 2013.



1429
____________________________________________________________________________

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

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.662/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.662/2012, de autoria do Deputado  Bosco, que declara de

utilidade pública a Associação Comunitária dos Produtores da Fazenda Nova Bom

Jardim - ACNBJ -, com sede no Município de Tapira, 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 3.662/2012

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Produtores Rurais da

Fazenda Nova Bom Jardim - ACNBJ -, com sede no Município de Tapira.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  dos

Produtores Rurais da Fazenda Nova Bom Jardim - ACNBJ -, com sede no Município

de Tapira.

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 3.760/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.760/2013, de autoria do Deputado Sargento Rodrigues, que

declara de utilidade pública a Associação dos Apicultores de Veredinha - Aapiver -,

com sede no Município de Veredinha, 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
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de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 3.760/2013

Declara de utilidade pública a Associação dos Apicultores de Veredinha - Aapiver -,

com sede no Município de Veredinha.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Apicultores  de

Veredinha - Aapiver -, com sede no Município de Veredinha.

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 3.779/2013

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  n°  3.779/2013,  de  autoria  do  Deputado  Rogério  Correia,  que

declara  de  utilidade  pública  o  Instituto  dos  Trabalhadores  e  Trabalhadoras  na

Agricultura do Vale do Jequitinhonha - Itavale -, com sede no Município de Medina, foi

aprovado em turno único, 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 3.779/2013

Declara  de  utilidade  pública  o  Instituto  dos  Trabalhadores  e  Trabalhadoras  na

Agricultura do Vale do Jequitinhonha - Itavale -, com sede no Município de Medina.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  -  Fica  declarado  de  utilidade  pública  o  Instituto  dos  Trabalhadores  e

Trabalhadoras  na  Agricultura  do  Vale  do  Jequitinhonha  -  Itavale  -,  com  sede  no

Município de Medina.

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

Sala das Comissões, 22 de maio de 2013.

Deiró Marra, Presidente - João Leite, relator - Lafayette de Andrada.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.823/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.823/2013, de autoria do Deputado Antônio Carlos Arantes, que

declara  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Produtores  Rurais  e  Agricultores

Familiares de Guaxupé, com sede no Município de Guaxupé, 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 3.823/2013

Declara  de  utilidade pública  a  Associação  dos  Produtores  Rurais  e  Agricultores

Familiares de Guaxupé, com sede no Município de Guaxupé.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais e

Agricultores Familiares de Guaxupé, com sede no Município de Guaxupé.

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

Sala das Comissões, 29 de maio de 2013.

Doutor Wilson Batista, Presidente - Duarte Bechir, relator - Rômulo Viegas.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 25/6/2013, as seguintes comunicações:

Do Deputado Dilzon Melo em que notifica o falecimento da Sra. Walquíria Martins

Antunes, ocorrido em 21/6/2013, em Montes Claros. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Dalmo Ribeiro  Silva  em  que notifica  o  falecimento  da  Sra.  Jayra

Zétula, ocorrido em 1º/6/2013, em Poços de Caldas. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 29 DE JUNHO DE 2013

ATAS

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA EM 27/6/2013

Presidência da Deputada Liza Prado

Sumário: Comparecimento - Falta de quórum.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Adelmo Carneiro Leão - Neider Moreira - Almir Paraca - André Quintão - Anselmo

José Domingos -  Bosco -  Duarte  Bechir  -  Fábio  Cherem -  Fred Costa  -  Glaycon

Franco - Gustavo Corrêa - João Leite - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira -

Liza  Prado  -  Luzia  Ferreira  -  Mário  Henrique  Caixa  -  Marques  Abreu  -  Rômulo

Veneroso - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda

- Zé Maia.

Falta de Quórum

A Sra. Presidente (Deputada Liza Prado) - 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 16ª REUNIÃO ESPECIAL DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 13/6/2013

Presidência dos Deputados Dinis Pinheiro e Paulo Lamac

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da reunião - Composição

da Mesa -  Registro  de presença -  Execução do Hino  Nacional  -  Palavras do Sr.

Presidente -  Palavras da Deputada Liza Prado -  Palavras do Sr.  Carlos  Henrique

Ribeiro de Carvalho - Esclarecimentos sobre a dinâmica dos trabalhos - Palavras da

Sra. Marinella Machado Araújo - Palavras do Sr. Emílio Merino Dominguez - Palavras

do Sr. Geraldo Spagno Guimarães - Registro de presença - Esclarecimentos sobre os

debates - Debates - Encerramento.
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Comparecimento

- Comparecem os Deputados e a Deputada:

Dinis  Pinheiro -  Adelmo Carneiro Leão -  Cabo Júlio -  Carlos Pimenta -  Fabiano

Tolentino - Glaycon Franco - Ivair Nogueira - Liza Prado - Paulo Lamac - Rogério

Correia - Sebastião Costa.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Paulo Lamac) - Às 9h15min, 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

- A Deputada Liza Prado, 2ª-Secretária “ad hoc”, procede à leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restrições.

Destinação da Reunião

O locutor - Destina-se esta reunião à realização do ciclo de debates  “Mobilidade

urbana:  construindo cidades  inteligentes”,  com os  seguintes  objetivos:  mobilizar  o

poder  público  e  a  sociedade  civil  em  torno do tema da  mobilidade  urbana  e  da

construção  de  cidades  inteligentes  e  sustentáveis;  discutir  os  principais  temas

definidos  para  o  fórum técnico,  procurando apontar  as  alternativas  e  os  desafios

relacionados à questão da mobilidade urbana; buscar a sensibilização dos agentes

públicos, da sociedade civil organizada, dos trabalhadores nos sistemas de transporte

e da população em geral para a construção dos Planos Municipais de Mobilidade, em

atendimento à Lei  Federal  nº  12.587,  de 2012,  que institui  a Política Nacional  de

Mobilidade Urbana.

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa os Exmos. Srs. Defensor Público

Eduardo  Cyrino  Generoso,  Assessor  Interinstitucional  da  Defensoria  Pública  do

Estado,  representando  a  Defensora  Pública-Geral,  Andréa  Abritta  Garzon  Tonet;

Delegado Oliveira Santiago Maciel, Chefe do Detran-MG; Emílio Merino Dominguez,

Assessor  e  Perito  Sênior  Local  do  Ministério  das  Cidades  no  Projeto  de

Implementação da Lei de Mobilidade Urbana; Carlos Henrique Ribeiro de Carvalho,

Mestre em Engenharia de Transportes e Técnico de Planejamento e Pesquisa do
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Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - Ipea -;  e  Geraldo Spagno Guimarães,

Professor Universitário e da Escola de Governo Professor Paulo Neves de Carvalho

da  Fundação  João Pinheiro;  a  Exma.  Sra.  Marinella  Machado  Araújo,  Professora

Coordenadora  do  Núcleo  Jurídico  de  Políticas  Públicas  da  Faculdade  Mineira  de

Direito da PUC Minas e Pesquisadora do Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico e

do Observatório das Metrópoles; e o Exmo Sr. Deputado Ivair Nogueira, Presidente

da Comissão de Transporte desta Casa.

Registro de Presença

O locutor  -  Gostaríamos  de  registrar  a  presença  do  Exmo.  Sr.  José Aparecido

Ribeiro,  Presidente  do  Conselho  Empresarial  de  Política  Urbana  da  Associação

Comercial  e  Empresarial  de  Minas;  da  Exma.  Sra.  Kelly  Cristina  Soares,

representando  o  Vereador  Tarcísio  Caixeta;  e  dos  Exmos.  Srs.  Getúlio  Amorim,

assessor do Vereador Professor Wendelsen; José Amador Ribeiro Ubaldo, assessor

parlamentar do Conselho de Arquitetura e Urbanismo; Joel Jorge Paschoali, Diretor

do  Setrabh;  1º-Ten.  Herbert  Aquino  Marcelino,  do  Corpo  de  Bombeiros  Militar,  e

Bombeiro Alisson Francisco Lopes.

Execução do Hino Nacional

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Palavras do Sr. Presidente

Exma. Sra. Deputada Liza Prado, Presidente da Comissão de Defesa dos Direitos

da Pessoa com Deficiência, minha amiga, companheira de diversas lutas, batalhamos

juntos em várias temáticas, como a do “crack”,  e  a senhora foi um dos membros

titulares  da  nossa Comissão Especial,  que é um marco nesta  Casa e promoveu,

inclusive,  a  criação  da  comissão  permanente  e  tantos  outros  trabalhos  que

demonstram  o  compromisso  de  V.  Exa.  e  que  a  levaram  à  Presidência  dessa

importante Comissão, que tem identidade completa com este fórum técnico, a que

hoje  damos  início,  com  a  abertura  deste  ciclo  de  debates.  Exmo.  Sr.  Defensor

Eduardo Generoso, Assessor Institucional da Defensoria Pública, que aqui representa

a  Defensora  Pública-Geral  Andréa  Abritta  Garzon  -  a  quem  mandamos  o  nosso

abraço, presença constante nesta Casa -; a Defensoria Pública vem se destacando
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por uma atuação importantíssima em todos os assuntos que dizem respeito aos mais

altos interesses da população mineira, assim deixamos aqui o nosso reconhecimento

à  Defensoria  Pública  do  Estado  de  Minas  Gerais,  que,  nesta  retomada,  neste

empenho que vem tendo nos últimos anos, demonstra, de maneira inequívoca, toda a

sua importância e a necessidade de que seja continuamente reforçada, de maneira

que possamos, o mais breve possível, contar com Defensores Públicos em todas as

comarcas, senão em todos os Municípios do nosso Estado. Sr.  Delegado Oliveira

Santiago  Maciel,  Chefe  do  Detran,  que  muito  nos  honra  com  sua  presença;

agradecemos a presença do Detran não apenas nesta reunião, como também nas

reuniões preparatórias que antecederam este ciclo de debates. Cumprimento também

o Sr. Carlos Henrique Ribeiro de Carvalho, mestre em engenharia de transportes,

técnico de planejamento e pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada -

Ipea  -  e  nosso  palestrante  nesta  manhã;  o  Sr.  Geraldo  Spagno  Guimarães,  da

Fundação  João  Pinheiro,  professor  universitário  que  muito  nos  honra  com a  sua

presença; e o Dr. Merino, que veio trazer a experiência do Ministério das Cidades.

Gostaria que os demais  palestrantes se sentissem cumprimentados na figura  das

pessoas que citei. Para nós, é realmente uma grande satisfação recebê-los, pois este

é o pontapé inicial de um debate extremamente importante e complexo.

O objetivo deste ciclo de debates é dar, de fato, uma visão inicial à discussão que

vamos  fazer.  Gostaria  de  fazer  uma  contextualização,  para  que  todos  e  todas

tivessem clareza dos objetivos  desta  atividade.  Durante as  reuniões preparatórias

para  o  fórum  técnico  “Mobilidade  urbana:  construindo  cidades  inteligentes”,

deparamos  com  um  número  significativo  de  conceitos,  de  marcos  legais  e  de

conteúdos necessários para um debate efetivo, que é o que se pretende fazer nas

regiões metropolitanas e nos Municípios do interior de Minas Gerais.

Temos o desafio, que não é pequeno, de estimular os Municípios com população

acima de 20 mil  habitantes  a  se  prepararem  para  os  seus  planos  municipais  de

mobilidade urbana, que devem estar integrados com seus planos diretores. Isso não

é desafio pequeno, é desafio grande. Eles deverão fazê-lo até 2015. A grande maioria

desses  quase  200  Municípios  do  Estado  de  Minas  Gerais,  que  terão  de  passar

obrigatoriamente por esse processo, acreditamos, não estão devidamente preparados



1437
____________________________________________________________________________

para a dimensão do desafio que se apresenta.

Para  possibilitarmos  discussões  profícuas  nas  etapas  metropolitanas  que

acontecerão no Vale  do  Aço,  em Belo Horizonte e nas macrorregiões do Estado,

entendemos que a realização desse ciclo de debates inicial, situando a discussão no

País  e  no  Estado,  será  de  grande  valia  não  apenas  para  aquelas  pessoas  que

conseguiram estar aqui presentes, no Plenário da Assembleia Legislativa, mas para

todos aqueles que podem acompanhar a transmissão, que se dá ao vivo pela TV

Assembleia, para todo o Estado. Contamos com palestrantes de altíssima qualidade

técnica,  são  especialistas  nas  diversas  áreas  que  vêm  aqui  compartilhar  o  seu

conhecimento conosco. O sentido é estarmos bem preparados, afiados, na ponta dos

cascos, para os debates do fórum técnico, que terá início na semana que vem.

É uma grande satisfação, uma grande alegria para todos nós que participamos da

organização deste fórum técnico a realização desse ciclo preparatório, esse ciclo de

debates  que  ora  se  inicia.  A temática  dispensa  maiores  comentários,  é  um  dos

grandes desafios dos nossos tempos, tem o condão de reunir e de trazer, de forma

unificada,  demandas  e  questões  bastante  antigas  e  discutidas  por  diversos

segmentos,  mas  isso  era  feito  de  maneira  isolada.  Tivemos  a  oportunidade  de

participar,  no último final de semana, do encontro da Associação dos Usuários de

Transporte Público. Eles fazem a defesa de uma bandeira há muitos anos, a bandeira

da  qualidade  do  transporte  público,  que  era  trabalhada  isoladamente  por  um

segmento. Vejo aqui presente - e será um dos nossos palestrantes - o Dr. Luciano

Medrado, do Sindicato das Empresas de Transportes de Carga. Ele faz, há muito

tempo, a discussão, juntamente com o CDL, das questões de carga e descarga no

Município, uma questão aparentemente, num primeiro momento, também localizada.

Temos  a  representação  -  aqui  está  a  Deputada  Liza  Prado  -  da  Comissão  das

Pessoas com Deficiência. Essa é uma discussão antiga. Há quanto tempo se discute

a qualidade das calçadas... Mas também isso é visto como uma discussão isolada.

Neste  momento  em  que  o  aumento  da  frota  de  automóveis,  os  problemas

ambientais,  tudo  conspira  para  que  a  problemática  da  mobilidade  urbana  se

transforme  num  grande  bolo,  tudo  isso  vem  junto.  Antigas  solicitações,  antigas

demandas, antigas reivindicações passam a ter caráter de solução e passam a ter
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necessidade de ser apreciadas conjuntamente. A complexidade da nossa sociedade

hoje materializa-se na forma desses problemas, que não são de simples resolução, e,

certamente, não têm um caminho único para a viabilização das nossas cidades. Mas

isso traz também a riqueza, que é hoje a discussão do espaço urbano, a amplitude

das cidades, desafio que todos temos à nossa frente.

A mobilidade é  um dos  aspectos importantes  da  organização do nosso espaço

urbano. Todas as pessoas querem e precisam deslocar-se,  ir  e  voltar  gastando o

mínimo de tempo e fazendo-o da mais confortável possível, dispondo de recursos da

maneira  mais  justa  e  equitativa  possível.  São  elementos,  temperos  que  vêm

formando essa grande complexidade,  a cuja análise  damos início.  Neste  primeiro

momento,  a intenção é destrincharmos  a  problemática,  para que,  nos  fóruns que

acontecerão nas regiões metropolitanas e nas macrorregiões do Estado, possamos

lançar um olhar mais específico sobre tais regiões.

Agradeço imensamente a todos e a todas que participaram da equipe preparatória

desta  atividade.  Foram  entidades,  instituições,  pessoas  e  órgãos  públicos  que

realizaram  10  reuniões  preparatórias  extremamente  ricas  e  importantes,  que

possibilitaram a realização não apenas deste ciclo de debates, mas de todo o fórum

técnico,  o que é um grande desejo desta Casa.  O Presidente Dinis  Pinheiro não

mediu esforços para que trouxéssemos aqui palestrantes e convidados da mais alta

qualidade e competência, tanto do nosso Estado quanto do País e de outros países.

É um empenho claro e determinado do Presidente Dinis Pinheiro. O Presidente se

empenhou muito, foi realmente orientação dele que não medíssemos esforços para

que esta atividade fosse - como está sendo e será, nas suas diversas etapas - um

grande sucesso. Agradeço muito a presença de todos e todas. Vamos seguir a nossa

programação. Muito obrigado.

O Sr. Presidente (Deputado Dinis Pinheiro) - Vamos quebrar o protocolo. É verdade,

gente. Fui convocado pelo Governador, mas foi bom que o Paulo Lamac descontraiu

o ambiente. Quero fazer uma breve saudação às senhoras e aos senhores. É uma

alegria muito grande recepcionar esta plateia tão distinta, tão sábia, tão qualificada,

que tem o desafio de discutir tema gravíssimo para todos nós. Costumo dizer, amigo

Paulo Lamac,  que estamos vivenciando um martírio urbano.  E esse é o papel  da
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Assembleia. Às vezes,  a imprensa questiona:  por que a Assembleia está fazendo

isso? A Assembleia debate tudo que é importante, tudo que tem significado de alto

relevo para  a  nossa vida,  para  o  nosso cotidiano,  para  o  nosso dia  a  dia.  Essa

questão da mobilidade urbana é dura, é verdadeiramente um martírio  urbano que

todos estamos vivenciando. Eu tinha de estar nesta audiência, fui chamado agora, saí

até  cedo  do  Palácio  das  Mangabeiras.  Porém,  o  trânsito  hoje  realmente  é  um

problema  gravíssimo  para  todos  nós.  Mas  quero  reafirmar  o  compromisso  do

Parlamento de Minas com o bem-estar, com a qualidade de vida do nosso povo, da

nossa gente. Eu estava dizendo à Deputada Liza Prado que ontem participamos de

um momento muito bonito, um momento que considero uma bela conquista do povo

mineiro. Hoje celebraremos a abertura do edital de licitação da 381. Ontem, no Salão

Nobre, falei que a 381 é conhecida como um matadouro. Esperamos que agora, com

a sua duplicação, celebremos a Rodovia da Vida, e que ela possa ser de fundamental

importância para o desenvolvimento de Minas e do Brasil.

Tenho muito orgulho de presidir esta Assembleia. Como empregado dos mineiros,

procuramos, cada dia mais, sacudir o Estado de Minas Gerais, discutir os problemas,

encontrar  soluções,  fazer  legislações de maior  eficácia,  que vão ao encontro das

pessoas.  Essa  é  a  melhor  maneira  de  fazermos  algo  mais  positivo,  que  possa

provocar uma tranquila colheita de paz, prosperidade e justiça para com o próximo, o

semelhante. Quero, portanto, abraçá-los, reverenciá-los e tenho certeza absoluta de

que, neste ciclo de debates, haveremos de ofertar à sociedade algo extremamente

positivo, que vai impactar significativamente em favor de uma melhor qualidade de

vida para o nosso povo, para a nossa gente.

A V. Exas., Deputado Paulo Lamac, Deputada Liza Prado, Deputado Ivair Nogueira,

e a todos que aqui se encontram nesta Mesa tão distinta, desejo todo o sucesso,

muito êxito. Minas espera muito da contribuição, da inteligência e da entrega de cada

um de vocês. Muito obrigado, um ótimo dia e mãos à obra.

Palavras da Deputada Liza Prado

Bom  dia  a  todos  e  a  todas.  Farei  rápida  saudação  para  ouvirmos  nossos

palestrantes. Cumprimento o Presidente desta Casa, Deputado Dinis Pinheiro, com o

qual tenho a honra de compartilhar dos trabalhos no dia a dia. Percebo que é um
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Presidente  que  realmente  faz  jus  ao  “slogan”  da  Assembleia:  “Poder  e  voz  do

cidadão”. Realmente, as cidadãs e os cidadãos têm espaço na Assembleia. Temas

importantes foram colocados em debate e se transformaram em ações, o que, com

certeza, mudou a vida de muita gente. Presidente, eu o cumprimento pelo trabalho

maravilhoso. Não sabia que V. Exa. era uma pessoa tão comprometida com nossa

população. Parabéns pelo trabalho. Cumprimento meu colega de trabalho Deputado

Paulo Lamac, que tem um papel fundamental não só no fórum, mas construindo a

cidade inteligente, discutindo a mobilidade urbana. Tive oportunidade de compartilhar

de  vários  trabalhos  com  ele,  e  é  importante  dizer  que  é  uma pessoa estudiosa,

comprometida  e  que  realmente  nos  orgulha.  É  importante  que V.  Exa.  realmente

desenvolva esse trabalho e faça com que possamos, por meio da contribuição de

todos, mudar um pouco o nosso Estado e ser exemplo para o Brasil, porque aqui

temos  pessoas  que  pensam,  comprometidas  com  o  coletivo,  o  que  faz  toda  a

diferença. Cumprimento o Deputado e amigo Ivair Nogueira, que precisa se retirar

porque  tem  de  ir  para  Congonhas.  Muito  obrigada,  Deputado  Ivair,  pela  sua

contribuição,  pelo  seu  trabalho,  porque  sei  que  trabalho  de  base  é  importante.

Cumprimento  as  autoridades  que  compõem  a  Mesa,  todas  as  entidades  que  se

encontram presentes. A participação de vocês é muito importante. Encerro minhas

palavras desejando um bom dia a todas e a todos.

O Sr. Presidente (Deputado Paulo Lamac) - Aproveito para dar aqui um primeiro

aviso. O fórum técnico “Mobilidade urbana: construindo cidades inteligentes” é um

evento, como já dito, composto por várias etapas. Este ciclo de debates é a primeira

delas. Além do ciclo, já gostaríamos de deixar formalizado o convite para que todos e

todas possam participar do encontro da Região Metropolitana do Vale do Aço, que

acontecerá nos dias 17 e 18 de junho, em Timóteo, no Sesi, Bairro Timirim, e para o

encontro da Região Metropolitana de Belo Horizonte, também na próxima semana,

nos dias 20 e 21. Será realizado em Betim, no Município do Deputado Ivair Nogueira,

nosso Presidente da Comissão de Transporte, no auditório da PUC Minas, na Rua do

Rosário,  1.081, Bairro Angola. Ambas são etapas propositivas deste fórum e terão

foco nas regiões onde acontecerão. Também compõe esse evento uma agenda com

os Municípios, que será iniciada em Montes Claros, no dia 25 de junho, na sede da
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Amams, na Av. Maj. Alexandre Rodrigues, 416, Bairro Ibituruna. Após Montes Claros,

levaremos essa discussão para todas as outras macrorregiões do Estado de Minas

Gerais. Essa agenda será divulgada amplamente nas regiões e também por meio da

nossa TV Assembleia, para que todos e todas possam sempre participar.

Com  a  palavra,  o  mestre  em  engenharia  de  transportes  pela  Coppe,  da

Universidade Federal do Rio de Janeiro, e Técnico de Planejamento e Pesquisa da

Coordenação de Estudos Urbanos do Ipea, Sr. Carlos Henrique Ribeiro de Carvalho,

nosso  palestrante  magno,  cuja  fala  vai  versar  sobre  “Desenvolvimento  urbano,

mobilidade e deseconomias”. Muito obrigado pela presença, Sr. Carlos Henrique. É

uma grande satisfação recebê-lo e dar início às nossas atividades com uma fala tão

qualificada como a sua. Seja muito bem-vindo.

Palavras do Sr. Carlos Henrique Ribeiro de Carvalho

Bom dia a todos. Em nome do Ipea, gostaria de agradecer o convite da Assembleia

Legislativa do Estado de Minas Gerais para participar deste importante evento em

Belo Horizonte. É com grande satisfação também que participo representando o Ipea,

porque  praticamente  iniciei  minha  militância  na  área  de  mobilidade  em  Belo

Horizonte,  mais  precisamente  na  BHTRANS,  no  início  da  década  de  90,  no

nascedouro da BHTRANS. Tenho muito orgulho disso. Vejo aqui vários colegas da

BHTRANS  que  participaram  dessa  empreitada.  Foi  um  momento  muito  rico,  que

ocorreu  logo  após  a  Constituição  de  1988,  com  a  municipalização  do  trânsito  e

transporte  e  o  início  da  empresa  municipal  responsável  pelo  gerenciamento  de

transporte e trânsito.  Vejo aqui  vários  colegas dessa época,  o que me traz muita

alegria e satisfação. Muito obrigado pelo convite da Assembleia para participar deste

evento.

Antes  de  iniciar  a  minha apresentação,  falarei  rapidamente  de  minha trajetória.

Comecei na BHTRANS, no início da década de 90. Depois fui para Brasília trabalhar

como  Gerente  Técnico  da  Associação  Nacional  de  Empresas  de  Transportes

Urbanos.  Participei  do  grupo  técnico  da  ABNT  que  desenvolveu  as  normas  de

acessibilidade no transporte público urbano, assim como as normas de construção de

ônibus acessíveis.  Nos últimos cinco  anos,  estou  no  Ipea,  mais  precisamente  na

Diretoria de Estudos Urbanos, em que o tema mobilidade urbana tem um destaque
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especial  por  tudo que representa  para  a  qualidade de vida  urbana da população

brasileira.

O Ipea, apesar de se notabilizar por estudos voltados para a área econômica, tem

sua  Diretoria  de  Estudos  Urbanos,  que  tem  produzido  muitos  trabalhos,  muitas

pesquisas nos últimos 10 anos focadas na questão da mobilidade. Inicialmente o Ipea

desenvolveu  trabalhos  ligados  a  custos  dos  congestionamentos  de  trânsito,

quantificando o que isso representava para a sociedade brasileira.  Depois  evoluiu

para estudos focados nos custos de acidentes de trânsito, em quanto a sociedade

brasileira paga por acidentes de trânsito que ocorrem no País, seja nos aglomerados

urbanos,  seja  nas  rodovias.  E  ultimamente tem se dedicado a  estudos  com foco

nessa tendência de individualização do transporte, da mobilidade urbana no âmbito

dos gastos das famílias brasileiras em transporte urbano, com base na pesquisa de

orçamento familiar. Tentarei apresentar rapidamente alguns resultados dos trabalhos

feitos dentro de um encadeamento mais lógico, tentando diagnosticar o que ocorre

não só na mobilidade urbana em Minas Gerais, mas também na tendência nacional

que temos observado nos últimos anos.

Este gráfico é muito interessante porque mostra como era a mobilidade na cidade

do Rio de Janeiro em meados do século passado e no ano de 2005. Ele é muito

emblemático e representativo do ponto de vista da configuração das alterações no

padrão de mobilidade urbana no Brasil. Em azul estão as viagens urbanas na cidade

do Rio de Janeiro em 1950, quando basicamente os bondes eram responsáveis pela

grande  maioria  das  viagens,  seguidos  dos  trens  e  dos  ônibus.  O  fenômeno  dos

lotações estava começando no Rio de Janeiro, mas, mesmo assim, os bondes eram

mais lotados. O número de viagens realizadas por automóveis era irrisório.

Em  2005  a  situação  é  completamente  diferente.  Os  automóveis  passam  a  ter

hegemonia nas viagens urbanas. O movimento dos ônibus cresce muito, e os trens

praticamente ficam no mesmo nível. Ou seja, com o crescimento populacional e das

cidades,  obviamente  o  trem  perdeu  muito  mercado,  e  os  bondes  zeraram  suas

viagens. Isso significa que, do ponto de vista de perfil de mobilidade urbana, estamos

deixando  uma mobilidade  focada  nos  trilhos,  eletrificada  e  coletiva  para  ter  uma

mobilidade focada nos pneus e carbonizada, porque passou a existir basicamente em
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função  do  transporte  motorizado  -  uma  mobilidade  focada  no  individualismo,  no

transporte individual. Ao olharmos este gráfico, fica claro como a situação se tornou

insuportável no tocante ao sistema de mobilidade nos últimos 50 anos, o que acaba

sendo uma tendência não só no Rio de Janeiro, mas em todas as grandes metrópoles

brasileiras.

Este  gráfico  também  mostra,  nos  últimos  15  anos,  o  crescimento  da  frota  de

automóvel e motocicleta no transporte público urbano. O que está acontecendo? A

venda de motocicletas cresceu, nesse período, a uma taxa de 12% ao ano. A venda

de automóveis  cresceu a  uma taxa de 7% ao ano.  O PIB brasileiro  cresceu,  no

mesmo período, a uma taxa de 4% ao ano. Ou seja, a frota de motocicletas está

crescendo  três  vezes  mais  rápido  do  que  a  economia  brasileira,  e  a  frota  de

automóveis está crescendo duas vezes mais. Ao mesmo tempo, vemos, em amarelo,

a demanda de transporte público nas principais metrópoles brasileiras, que, nesse

período, perdeu demanda. A conjuntura que temos atualmente é de crescimento do

transporte  individual,  ao  mesmo tempo em  que  o  transporte  público  vem caindo,

principalmente  o  transporte  sobre  pneus.  Lembramos  que  nesse  período  houve

crescimento da demanda do transporte sobre trilhos, mas ele representa menos de

5% dos deslocamentos urbanos nas grandes metrópoles brasileiras. Mesmo havendo

esse  crescimento  nesse  período,  quando  contabilizamos  o  transporte  público,

verificamos que houve perda de demanda.

Então,  não  preciso  nem  dizer  que  isso  nos  traz  uma  situação  de  grande

insustentabilidade. As viagens individualizadas vêm crescendo, têm taxas muito altas,

ao mesmo tempo que as viagens coletivas, com transporte público, vêm caindo. Isso

mostra o caminho de insustentabilidade que estamos trilhando nos últimos anos.

Um  dos  motivos  da  alteração  do  perfil  do  sistema de  mobilidade  nas  grandes

metrópoles brasileiras, sem dúvida nenhuma, é o aporte de automóveis. Em 1950,

somente as pessoas mais ricas tinham automóvel, que era um artigo de luxo. Isso,

porém,  tem  mudado.  Segundo  dados  da  Pesquisa  Nacional  por  Amostra  de

Domicílios - Pnad -, há Estados, principalmente no Sul, como Santa Catarina, onde,

em 70% dos domicílios, existe um transporte individual, automóvel ou motocicleta. A

média brasileira é 48%, e Minas Gerais fica em torno dela.  É interessante que o
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nosso Estado representa um pouco o Brasil: tem parte da alta riqueza do Sul, como é

demonstrado pela alta posse; mas tem também uma população com baixa posse em

função da baixa renda. Por isso, a média do Estado é bem próxima à brasileira no

que  se  refere  à  posse  de  automóveis  e  também  a  outros  indicadores

socioeconômicos.

Se a situação está ruim, com muitos carros nas ruas e congestionamentos, lamento

informar  aos  senhores  que  poderá  piorar.  Quando  analisamos  as  taxas  de

motorização do Brasil  em relação a outros países, constamos que ainda estamos

muito aquém - e isso até em relação a países vizinhos. Por exemplo, no Brasil, em

2009 - e essa taxa cresce relativamente devagar -, tínhamos cerca de 15 veículos

para  cada  grupo  de  100  habitantes,  enquanto,  nos  países  desenvolvidos,  esse

número chega até a 80, como é o caso da Europa e dos Estados Unidos - 60 a 80. A

própria  indústria  automobilística  já  percebeu  essa  possibilidade  de  ganho  de

mercado. Não é à toa que, nos últimos 10 anos, houve uma corrida delas para se

instalar aqui. A nossa taxa de motorização é muito baixa, portanto há ainda muitas

possibilidades de ganho de mercado. Na Argentina essa taxa é superior. Também no

México, que tem uma realidade econômica semelhante, essa taxa é o dobro da do

Brasil. Os senhores, então, podem perceber o quanto ainda podemos avançar em

termos de motorização. Repito que a própria indústria percebeu isso, e, atualmente,

nosso parque industrial tem uma capacidade instalada três ou quatro vezes maior que

há 15 anos.

Aqui já estou apresentando alguns dados. Vamos considerá-los como se fossem

um diagnóstico do sistema de mobilidade em nosso país. Esses dados vêm de uma

pesquisa  desenvolvida  pelo  Ipea  em  cima  da  pesquisa  de  orçamento  familiar

desenvolvida pelo IBGE. Isso fica muito claro nos gastos com transporte público e

privado.  No  privado,  estamos  considerando  aquisição,  gasolina,  documentação  e

gastos no espaço urbano, como estacionamento, pedágio, etc. Observamos que, no

Brasil,  em  média,  as  famílias  brasileiras  gastam  cerca  de cinco  vezes  mais  com

transporte privado que com transporte público. Obviamente o maior componente é a

aquisição, ou seja, o valor da prestação paga para adquirir um automóvel.

Isso representa algo em torno de 15% de impacto sobre a renda das pessoas. Um
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fato interessante que descobrimos na pesquisa é o seguinte: como as famílias mais

pobres  estão  tendo  acesso  ao  transporte  privado,  o  comprometimento  da  renda

dessas famílias com o transporte está aumentando muito, atingindo cifras superiores

a esse valor.  Temos aqui uma média que não está especificada por classe social.

Então,  o  fenômeno  da  individualização  do  transporte  e  do  acesso  ao  transporte

privado ocorre em todas as classes sociais. Os dados da pesquisa deixaram isso bem

claro.

No colar metropolitano essa relação é três vezes maior, e no interior é nove vezes

maior.  As  cidades do interior  dependem maciçamente  do  transporte individual.  As

famílias se deslocam usando praticamente só transporte individual. Nas cidades do

colar metropolitano, obviamente onde há uma população de menor renda, as pessoas

tendem a usar mais o transporte público, até por questões ligadas à renda e por

terem menor acesso a veículo privado. Por isso nas cidades do colar metropolitano

essa relação do gasto com o transporte privado é menor em relação ao transporte

público.

Este  gráfico  também  é  interessante  porque  mostra  a  propensão  das  famílias

brasileiras em gastar com o transporte privado em detrimento do transporte público.

Temos aqui gastos “per capita” por classe social, por índices de renda. Este primeiro

nível  do gráfico são os 10% das famílias mais  pobres,  e o último nível  10% das

famílias mais ricas.

Dei um “zoom” nesta parte para melhorar. O vermelho representa os gastos com

transporte privado. Podemos observar claramente que, à medida que a renda das

famílias  aumenta,  mais  elas  tendem  a  gastar  com  transporte  privado,  aliás

proporcionalmente  mais  do  que  seu aumento de renda.  O transporte público  é o

contrário: ele cresce até determinado nível de renda, mais ou menos em torno da

mediana. A partir da mediana, as famílias tendem a diminuir os gastos com transporte

público. Ao aumentar o nível de renda das famílias, elas tendem a gastar cada vez

mais com transporte privado.

Então, fica bem clara a propensão das famílias de se livrar do transporte público e

migrar para o transporte privado à medida que a renda aumenta. Isso nos leva a

pensar que esse é um caminho natural. As pessoas ficam ricas e querem ficar livres
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do transporte público. Mas esse não é um caminho natural, a não ser no Brasil. Na

Europa, por exemplo, as pessoas têm alta renda, têm seu automóvel, mas será que

usam esse automóvel cotidianamente? Vemos claramente na Europa o alto nível de

utilização do transporte público. Falar que alta renda é incompatível com transporte

público  não é  verdade  porque  na  Europa  podemos  verificar  que  é  perfeitamente

compatível; a alta renda tem carro, mas no dia a dia usa o transporte público. É claro

que há uma série de fatores que levam essas famílias a usar o transporte público,

entre eles a qualidade do sistema de transporte público oferecido.

Por outro lado, nos Estados Unidos as pessoas têm alta renda, mas o transporte

público não é muito atrativo. O que acontece é que as pessoas usam intensivamente

o automóvel, ao contrário da Europa. Aqui no Brasil temos de escolher que caminhos

queremos. Queremos o caminho do aumento de renda, mas com uso de transporte

público de qualidade ou o caminho americano, em que a renda é alta e as pessoas

usam intensivamente  o  transporte  privado  e  não fazem  muita  questão  de usar  o

transporte público?

Este  gráfico  mostra  um  pouco  sobre  isso.  Principalmente  de  2002  para  cá,  a

população brasileira está tendo aumento de renda, e grande parte desse aumento de

renda está sendo canalizado para o gasto com transporte privado,  principalmente

com a aquisição de veículos. Numa comparação entre 2003 e 2009, é interessante

que os mais altos estratos de renda passaram a gastar menos ainda com o transporte

público, mostrando a tendência no Brasil de que aumento de renda ocasiona perda

de demanda do transporte  público.  Não foi  à  toa que isso  ocorreu no Brasil  nos

últimos 15 anos.

Por que isso ocorre? Quais são as políticas que nos levam a intensificar esse uso

do transporte individual? Primeiro, ficou bem claro que é o aumento da renda.  As

pessoas estão tendo mais acesso ao transporte privado.  Dessa forma,  com esse

aumento da renda, há uma propensão natural, como mostrei, em se gastar cada vez

mais  com  o  transporte  privado.  Esse  é  um  fator.  Além  disso,  existem  políticas

públicas,  em âmbito local  mas principalmente em âmbito nacional,  que estimulam

cada  vez  mais  o  uso  do  transporte  individual.  Vejam  como  esse  gráfico  é

interessante. Ele mostra a variação dos preços - são dados do IBGE e do IPCA -
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entre 2002 e 2012. A inflação medida pelo IPCA, nesse período, foi de 77%. As tarifas

de ônibus urbano nas nove regiões metropolitanas brasileiras, nacionais, em que Belo

Horizonte está incluída, variaram 111%, ou seja, muito acima da inflação. As tarifas de

metrô também variaram acima da inflação.  Por outro lado,  o preço do automóvel

novo, nesse mesmo período, subiu apenas 4%, isto é, houve um aumento bem menor

do que o valor da inflação do período. O custo de aquisição do automóvel barateou. O

preço da motocicleta variou apenas 3%, praticamente também não se alterou. Já a

gasolina subiu 41%, um valor bem menor que a inflação registrada no período.

Não é à toa que verificamos, na última semana, movimentos no Rio e em São Paulo

contra aumento de tarifa. Aliás, ano após ano, temos observado aumento de tarifas

sempre  acima  da  inflação  no  nosso  país,  o  que  obviamente  vai  prejudicar

principalmente a população mais pobre. A população mais rica, que usa automóvel

próprio, está tendo custos preservados, principalmente o da gasolina. Aliás, quando

se fala em aumentar a gasolina, a primeira coisa que o governo federal faz é reduzir a

Cide para que não haja aumento da gasolina. Nos últimos cinco anos, foram feitas

várias  ações  com  esse  objetivo.  O  governo  abriu  mão de receitas  da  Cide  para

preservar o preço da gasolina, e isso obviamente estimula cada vez mais o transporte

individual, prejudicando o transporte público.

A grande  pergunta  que  se  faz  é:  qual  o  problema  do  aumento  do  transporte

individual se o sonho de todo brasileiro é ter seu carro na garagem? O Presidente

Lula disse isso várias vezes. Ele disse que o seu sonho era que o trabalhador tivesse

sua casinha com um carro na garagem. Em relação ao bem-estar individual, não há

problema nenhum nisso, muito pelo contrário, porque é um aspecto positivo o fato de

todas as classes sociais terem acesso a bens de consumo que antes não tinham,

seja um automóvel, seja uma motocicleta. O problema disso, e a resposta está aí, são

os aumentos das externalidades negativas. Quais são as principais externalidades

negativas  dessa  intensificação  do  uso  do  transporte  individual?  Acidentes,

congestionamentos e poluição atmosférica, sonora e visual. Esse assunto faz parte

da seara do Ipea, no desenvolvimento dos seus trabalhos em relação à quantificação

dessas externalidades.

Qual  o  custo  disso  para  a  sociedade?  A primeira  externalidade,  sem  dúvida
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nenhuma, são os acidentes dos transportes terrestres. Esse gráfico mostra os dados

do Datasus - as mortes por acidentes de transportes terrestres no ano de 2011 - 'em

que podemos verificar que os motociclistas, os usuários de motos, já representam a

maioria das mortes em acidentes de transporte terrestre. Há 15 anos esse número

era marginal,  ou seja, as mortes de motociclistas representavam menos de 2%, e

hoje  eles são as principais  vítimas.  Morrem mais  usuários  de motocicleta do que

usuário de automóvel, sendo que a frota de motocicleta é menos de um terço da frota

de automóvel.

O pedestre também é outra grande vítima nos acidentes de trânsito. Hoje, 21% das

mortes no Brasil são de pedestres. Voltando ao problema do motociclista, a taxa de

crescimento da frota de motocicleta nos últimos 15 anos foi de 13% ao ano, e a taxa

de crescimento das mortes foi  de 20% ao ano.  Ou seja,  quanto maior a frota de

motocicleta e quanto maior a taxa de crescimento da frota, maior ainda será a taxa de

crescimento das mortes com motociclistas nesse mesmo período, de 13% para 20%.

Em 2011, ocorreram cerca de 43 mil mortes por acidentes no Brasil.

Este gráfico mostra claramente que o crescimento dos acidentes com motocicleta

entre 1997 e 2011 foi de 1.080%. Os pedestres são as grandes vítimas, mas, no

passado,  correspondiam  ao  maior  número  de  mortos.  Hoje,  os  motociclistas  já

ultrapassaram esse índice. Por exemplo, em 1996, cerca de 37% dos mortos eram

pedestres. Em 2011, esse índice caiu para 21%, mas, mesmo assim, é um volume

muito grande, são aproximadamente 10 mil mortos em atropelamentos por ano. Ficou

bem claro ali que o índice de mortos por motocicleta é muito alto; por carro, também

vem crescendo, de 10% pulou para 23%, obviamente, em função do aumento da

frota.

Aqui, o gráfico com índices de mortes por acidentes no Brasil. Fica bem claro que

houve  um  período  de  queda  em  função  do  novo  Código  de  Trânsito  Brasileiro

implantado em 1998. No Brasil é sempre assim, de certa forma há uma rigidez nas

leis,  no primeiro momento, o impacto é grande, mas, depois,  há um relaxamento.

Vemos isso aqui claramente. Depois do impacto inicial do novo Código de Trânsito

Brasileiro,  houve  esse  relaxamento,  e  os  índices  voltaram  a  subir.  Houve  uma

pequena queda no período da implementação da Lei Seca, quando a sociedade se
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mobilizou bastante, mas o número de mortos já está voltando a subir. O impacto das

legislações é muito localizado. Obviamente, é preciso que haja ações permanentes

de mobilização, fiscalização e uma série de outras medidas.

Taxas  de  acidentes  no  mundo:  18  mortes  por  100  mil  habitantes.  Nos  países

desenvolvidos, são 9 mortes por 100 mil habitantes; no Brasil, são 21,5 mortes por

100 mil habitantes. Estamos acima da média mundial, mas muito longe dos índices

dos países desenvolvidos. Minas Gerais é interessante porque foge um pouco do

perfil nacional, já que a maioria das mortes, cerca de 37%, acontece com usuários de

automóveis. Mas o índice de morte com motocicleta cresceu muito em Minas e no

Brasil. Além disso, Minas responde por 10,27% da população brasileira e por 10,58%

das mortes brasileiras, ou seja, Minas está um pouco acima da média, mas quase

com o mesmo índice da média na nacional. No linguajar “economês”, isso significa

viés de alta, porque está acima da média. Temos que trazer esse viés para baixo.

Custos dos acidentes de trânsito, segundo pesquisa do Ipea. Obviamente, há uma

metodologia muito grande por trás disso, eu só trouxe um pequeno resumo com os

resultados.  Há  valores  de  2011.  Na  época,  fizemos  a  atualização  de  dados.  Um

acidente com vítima fatal em rodovia custa em torno de R$560.000,00;  e em um

aglomerado  urbano,  R$219.000,00.  Por  que  esse  valor  é  menor  no  aglomerado

urbano? Porque na rodovia o acidente tem maior energia, os carros estão em uma

maior velocidade. Geralmente, nos acidentes de rodovia, há mais de uma morte. No

aglomerado urbano, pelo fato de os carros estarem em menor velocidade, o custo dos

acidentes é menor. Os dados ali nos mostram que o principal custo de um acidente é

a perda de produção. Por exemplo, quando um jovem falece, ele deixa de produzir ao

longo da sua vida. O maior custo é o da perda de produção, seguidos por dano à

propriedade e custos médicos hospitalares. Hoje, há uma série de relatos de cidades

de médio porte onde o sistema hospitalar é todo voltado para acidentes de trânsito,

principalmente com motocicleta. Fazendo essa contabilidade na expansão estatística,

o Brasil  perde perto de R$40.000.000.000,00 por  ano somente  com acidentes de

trânsito.

Outro problema diz respeito aos poluentes globais,  que impactam o planeta em

função do efeito-estufa, que está em moda, principalmente as emissões de CO2. Este
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gráfico  -  Inventário  Nacional  de  Emissões  Atmosféricas  do  Ministério  do  Meio

Ambiente -  mostra claramente a tendência de crescimento das emissões de CO2

pelos veículos automotores. De 1980 a 2009 houve um crescimento de 3,6% das

emissões. Conforme a previsão, de 2009 a 2020 essa taxa vai subir para 4,7% ao

ano.

Este  gráfico  também  mostra  a  seguinte  relação:  o  transporte  individual  de  1,2

pessoas  em  média  emite,  por  pessoa,  muito  mais  que  o  transporte  público.

Trabalhamos isso no Ipea e chegamos à conclusão de que um usuário de ônibus

polui cerca de quatro vezes mais que um usuário de metrô. Obviamente, nossa matriz

energética é mais limpa em função de ser baseada na hidreletricidade. Na Europa

essas  relações  são  piores  porque  lá  a  matriz  energética  é  em  cima  de  usinas

termelétricas,  mais  poluidoras  que  a  nossa  matriz  energética.  Um  usuário  de

automóvel polui cerca de 36 vezes mais que um usuário de metrô e cerca de 8 vezes

mais que um usuário de ônibus, em termos de CO2.

Essa  é  uma  simulação.  Mudando  a  matriz  de  deslocamento,  aumentando  o

percentual  de  transporte  público  em  função  dessa  maior  eficiência  -  esse  é  um

exemplo de uma cidade de 1 milhão de habitantes -, se aumentarmos o “share” de

transporte público de 60% para 70%, vamos conseguir reduzir em torno de 20% as

emissões de CO2. Se, além disso, for implantado um metrô com um “share” de 5%,

então, com 70% do transporte público e mais 5% do metrô as  emissões de CO2

serão reduzidas em 25%. Estamos falando somente de poluentes globais  apenas

para mostrar um pouco o que está acontecendo no Brasil. Por exemplo, Bogotá, com

a reestruturação de seu sistema de transporte, conseguiu recursos do MDL e reduziu

cerca  de  300.000t  de  CO2  por  ano.  Como  disse,  conseguiu  isso  somente

reestruturando o seu sistema de transporte, que era caótico, como mostra a foto de

cima, implantando BRTs sem implantar metrô. Se o metrô fosse implantado, o ganho

seria maior.

Existem não apenas os poluentes globais, mas também os poluentes locais, que

são bastante problemáticos porque matam, principalmente o monóxido de carbono,

óxido de nitrogênio, hidrocarboneto, óxido de enxofre e material particulado. O que

acontece? Em São Paulo, um estudo feito pela USP concluiu que há 3 mil mortes por
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ano em função desses poluentes locais. O automóvel é o principal responsável pela

emissão  desses  poluentes,  principalmente  o  monóxido  de  carbono  e  o

hidrocarboneto.

Este gráfico é interessante porque mostra o resultado de uma política bem-sucedida

em nosso país, ou seja, a política do Programa de Controle de Poluição do Ar por

Veículos - Proconve. Conforme essa política, houve um ganho de eficiência grande

nos carros em termos de emissões, principalmente nos últimos 15 anos. Um carro

hoje polui em média, em relação a todos aqueles poluentes, 10 vezes menos que um

carro  da década de 80.  O gráfico mostra claramente a  queda das emissões dos

veículos,  mas  isso  está  chegando  ao  ponto  de  inflexão.  Isso  significa  que  as

tecnologias  atuais  chegaram  ao  limite  para  atingir  essa  eficiência.  Os  ganhos

marginais são cada vez menores e serão nulos quando chegarem a um certo ponto,

ou  seja,  estamos  no  ponto  de  alteração  de  tecnologia.  Quais  são  as  novas

tecnologias? Só o tempo dirá. Estamos caminhando para implantar veículos elétricos,

veículos híbridos. Fala-se muito também em hidrogênio. O importante é que deve

haver  políticas  de  estímulo  e  incentivo  a  essa alteração de tecnologia  porque os

ganhos de eficiência energética individual dos veículos está chegando ao seu ponto

máximo, ao ponto de inflexão.

Outra  das  externalidades  é  o  aumento  do  tempo de viagem. Aquele  gráfico  da

Pesquisa  Nacional  de  Amostra  Domiciliar  mostra  uma  das  perguntas  feitas  ao

respondente  das  famílias:  quanto  tempo  ele  gasta  de  casa  para  o  trabalho.

Observamos  que  a  tendência  é  sempre  crescente.  Ano  após  ano,  em  média,  o

trabalhador brasileiro gasta mais tempo para chegar ao trabalho. Esse gráfico mostra

isso. É interessante também que o percentual de pessoas que gastam mais de 1 hora

para chegar  ao trabalho aumenta ano a ano.  Nos anos 1990, 10% da população

gastava  mais  de  uma  hora;  agora  está  em  torno  de  15%;  em  2009,  15%  dos

habitantes da Região Metropolitana de Belo Horizonte gastavam mais de 1 hora para

chegar ao trabalho. Obviamente, isso tem grandes impactos sobre a produtividade.

No outro gráfico, há uma comparação entre 1997 e 2007, com pesquisa de origem

e destino em São Paulo, observando-se apenas o tempo de viagem dos usuários de

ônibus. Em todos os pares de viagem - internas em São Paulo, São Paulo até região
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metropolitana, região metropolitana à região metropolitana -, houve crescimento do

tempo de viagem dos ônibus. Esse é um dos motivos pelos quais as tarifas estão

subindo acima da inflação. Maior impacto no tempo de viagem significa maior custo

em função de se ter que locar uma frota maior e mais pessoal. Além disso, degrada-

se o sistema e acaba-se perdendo o usuário,  o que também impacta o custo do

sistema.

Para finalizar, uma reflexão: qual o melhor caminho para se alcançar um sistema de

mobilidade urbana sustentável? Primeiro, é preciso definir o que é um sistema de

mobilidade urbana sustentável. A União Internacional de Transporte Público estudou

isso  e  apontou  três  dimensões  para  que  a  sustentabilidade  seja  trabalhada  no

sistema de mobilidade urbana. Quais são as dimensões? Primeiro, há a dimensão

ambiental.  É preciso oferecer  serviços de  mobilidade com menor  emissão,  menor

intrusão visual e menor ruído. Depois, vem a dimensão de justiça social, ou seja, é

preciso dar oportunidade para que todos tenham o direito básico de ir e vir, seja de

que classe for. E, por fim, é preciso sustentabilidade econômica. Na dimensão social,

por exemplo, a tarifa é fundamental.

Estamos  vendo  as  manifestações  pelo  País.  É  preciso  destinar  maior  espaço

urbano para a maioria da população. No Brasil,  faz-se o oposto: destina-se maior

espaço  urbano  para  a  minoria.  Além  disso,  existe  o  financiamento,  que  é  uma

questão  séria.  É  preciso  progressividade  e  regressividade  na  concessão  dos

benefícios sociais. O que isso significa? Para financiar, os mais ricos devem contribuir

mais  no  financiamento  do sistema de mobilidade.  No Brasil,  novamente vemos o

oposto: o transporte individual tem os maiores benefícios, e o transporte público, não.

Os  mais  pobres  têm  que  pagar  menos.  Não  adianta  planejarmos  sistemas  de

mobilidade de alto custo e jogar para a tarifa, porque dará problema. É preciso buscar

alternativas de financiamento de forma que os mais ricos também possam contribuir

com o investimento. Em Bogotá, isso foi feito taxando a gasolina. Jogou-se um valor

na gasolina para bancar os financiamentos dos BRTs implantados.

A regressividade no financiamento das gratuidades é séria.  No Brasil,  institui-se

gratuidade sem informar a fonte de financiamento. Obviamente isso recai sobre o

usuário pagante, logo esse princípio precisa ser invertido.
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Do ponto de vista da sustentabilidade ambiental, temos de pensar mais no coletivo

e menos no individual.  Além disso,  temos de pensar  na eficiência  do  sistema de

transporte, sempre procurando tecnologias mais limpas. Sustentabilidade econômica

é o que eu disse quanto ao sistema ser capaz de se autofinanciar. Não estou dizendo

que a tarifa tem de financiar todo o sistema, mas que deve haver mecanismos de

financiamento que tornem os empreendimentos sustentáveis. Muitas vezes não se

pode bancar todos os investimentos em função dos usuários, que geralmente são de

baixa renda. É preciso buscar formas alternativas de financiamento da operação. Não

estou  falando  mais  de  investimento.  Não  vejo  outra  alternativa,  senão  taxar,  de

alguma forma, o transporte individual.

Quais os caminhos para se atingir isso? Políticas de estímulo ao transporte público

e de desestímulo ao transporte individual. Vou falar  rapidamente de quatro grupos

dessas  políticas.  O  primeiro  grupo  se  refere  à  oneração  da  aquisição  e  da

propriedade de veículos privados. Qual é o grande problema disso, os cuidados que

temos de ter? É o prejuízo da indústria  com impactos na economia.  Não adianta

sobretaxar as vendas e impactar a indústria. Não devemos nos centrar muito nesse

grupo de oneração da aquisição. Como disse, na Europa as pessoas têm acesso ao

transporte privado, mas usam o transporte público no dia a dia. Temos de procurar

esse  caminho,  não  o  de  cercear  o  direito  das  pessoas  de  adquirir  transporte

individual. O segundo grupo se refere à oneração do uso dos veículos privados com a

implantação  de  políticas  que  vão  onerar  o  uso  intensivo,  ou  seja,  a  política  de

racionalização  do  uso  do  transporte  individual.  Como?  Estacionamentos  pagos;

taxação da gasolina, exemplo utilizado em Bogotá; pagamento pelo uso do espaço

urbano. Hoje o transporte individual utiliza 70% do espaço urbano e não paga por

isso. Em Brasília chega-se ao ponto de as pessoas não pagarem estacionamento

público, não há Faixa Azul, como em Belo Horizonte e em outros lugares. Por fim, o

dimensionamento  do  espaço  viário  adequado  -  maior  espaço  para  o  transporte

público, menor para o transporte individual  -  e planejamento urbano integrado, ou

seja, casar o planejamento urbano, o crescimento da cidade com o transporte público.

Vou ficar por aqui. Quero mais uma vez agradecer o convite para participar deste

evento  e  dizer  que  o  Ipea  está  aberto  a  esses  debates  tão  importantes  para  a
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população brasileira. Muito obrigado.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à apresentação de “slides”.

Esclarecimentos sobre a Dinâmica dos Trabalhos

O  Sr.  Presidente  -  Gostaríamos  de  esclarecer  que  abriremos  espaço  para  a

apresentação de questões ou sugestões presenciais e por meio da internet. Você que

nos  acompanha por  meio  da  TV Assembleia  poderá  participar  pelo  formulário  do

“Participe  Agora”,  disponível  no  “site”  da  Assembleia.  Basta  você  preencher  o

formulário que poderemos trazer a sua questão ou sugestão aos nossos expositores.

Da mesma forma, é possível participar gratuitamente por meio do telefone 0800 70

9264. Você pode ligar e participar. A ligação é gratuita, e você pode encaminhar a sua

questão ou sugestão aos nossos convidados deste ciclo de debates.

Para melhor organizarmos o debate, ainda durante as falas dos expositores, os

participantes  poderão  encaminhar  suas  questões  ou  sugestões  por  escrito,  no

formulário próprio que está disponibilizado e que pode ser solicitado à nossa equipe

de apoio. Aqueles que desejarem fazer sua intervenção oralmente devem especificar

isso  no  formulário,  devendo,  para  registro,  entregar  o  conteúdo  da  intervenção

também por escrito.

Distribuiremos o convite para o Encontro Metropolitano da Região Metropolitana de

Belo Horizonte, que acontecerá na próxima semana, como já anunciamos, na PUC

Betim. A presença de todos que se preocupam e querem contribuir com a melhoria e

a mobilidade urbana da nossa região metropolitana será uma grande satisfação.

Aproveitamos para divulgar a 2ª Marcha contra o Crack, que será realizada em 22

de junho, às 9 horas, com a concentração e o início em frente ao Colégio Estadual

Central, em Belo Horizonte. Recebemos a sugestão de um dos presentes, que não

está sendo ouvido pelos nossos telespectadores. Ele terá de se retirar e solicita a

consideração do desenvolvimento da rede de transporte ferroviário em nosso Estado.

Neste momento, iniciaremos o painel  “Mobilidade urbana e desenvolvimento das

cidades:  governança  política,  planejamento  integrado  e  articulação  das  políticas

públicas”. Passamos a palavra à Profa. Marinella Machado Araújo, coordenadora do

Núcleo Jurídico de Políticas Públicas da Faculdade Mineira de Direito da PUC Minas

e pesquisadora do Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico e do Observatório das
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Metrópoles.

Palavras da Sra. Marinella Machado Araújo

Bom dia a todos. Inicio esta palestra agradecendo o convite que me foi formulado

pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais, na pessoa do Presidente desta Mesa,

Deputado Dinis Pinheiro. É com muita satisfação, com muita alegria que retorno à

Assembleia Legislativa para tratar de tema que hoje tem povoado as esferas privada

e  pública  de  todo  cidadão  brasileiro  habitante  de  cidades  de  pequeno,  médio  e

grande portes.

A perspectiva do Núcleo Jurídico de Políticas Públicas sobre esse tema tem como

fundo de referência o planejamento urbano integrado e a importância de se trabalhar

qualquer política pública inserida em um contexto territorial que considere as diversas

dimensões da sustentabilidade.

Não trabalhamos no Núcleo Jurídico de Políticas Públicas apenas com a dimensão

ambiental e social. Incluímos, ao lado da dimensão econômica e da sustentabilidade,

a perspectiva cultural e a perspectiva territorial porque consideramos que, para fazer

a abordagem ou a elaboração de políticas públicas de forma sustentável, devemos

levar  em consideração as características  culturais  do  povo que habita o território.

Tomamos como referência o modelo constitucional institucionalizado em 1988, que

diz ser o Brasil um Estado de Direito Democrático, plural e participativo.

Com base na premissa de que o planejamento, na verdade, é a base da eficiência e

efetividade de qualquer política pública, consideramos a abordagem da mobilidade

urbana na perspectiva da construção de cidades inteligentes. Não há como separar a

mobilidade do planejamento como função administrativa de destaque. Não obstante

isso, as políticas públicas setoriais no Brasil têm enfrentado esse problema de forma

completamente  desconectada  do  restante  do  universo  de  demandas  sociais,

econômicas ou mesmo políticas, dentro do nosso território.

Na verdade, quando se fala em mobilidade urbana e se toma como referência a Lei

nº 12.587, de 2012, que estabeleceu as diretrizes  do planejamento da mobilidade

urbana, a mobilidade é vista como uma condição de deslocamento de pessoas e de

bens  no  próprio  território.  A  mobilidade  materializa  uma  função  estratégica  de

qualquer cidade, que é a função de circulação de pessoas ou mesmo de bens e
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serviços,  e não pode ser  tratada de forma a desconsiderar  as  outras  funções da

cidade.  A  Lei  nº  12.587  trata  de  algumas  dimensões  funcionais  das  cidades

brasileiras, como saneamento, ordenação do território, e temos procurado trabalhar

quatro funções específicas: circulação, habitação, lazer e trabalho.

Falar  em  planejamento  integrado,  de  acordo  com  essa  perspectiva,  significa

estabelecer  um  diálogo  de  cooperação  entre  os  diversos  setores  das  unidades

federativas  brasileiras.  Falar  em  planejamento  integrado  de  acordo  com  essa

perspectiva  significa  estabelecer  um  diálogo  que  permita  a  construção  coletiva,

conjunta, interinstitucional das políticas que vão materializar os direitos fundamentais

garantidos pelas Constituições Federal e Estadual, pelas leis orgânicas nas nossas

unidades federativas. Entender mobilidade urbana numa perspectiva compromissada

com a concretização de direitos, sejam fundamentais,  sejam sociais,  pressupõe, a

nosso ver, a compreensão de que não é possível enfrentar o problema da mobilidade

ou  qualquer  outro  problema  de  política  setorial  sem  levar  em  consideração  a

importância  do  planejamento.  E  que  tipo  de  planejamento?  Um  planejamento

atomizado, descontextualizado da realidade político-territorial, urbanístico-ambiental e

socioeconômica  do  território?  Não,  um  planejamento  compromissado  com  uma

abordagem que se vai fazer de forma local,  mas numa perspectiva global.  Vai  se

tratar,  numa perspectiva particular,  de algo que -  sabe-se -  tem uma abrangência

universal.

Em termos  concretos,  o que o Núcleo  Jurídico de Políticas  Públicas propõe? A

questão  da  insustentabilidade  das  cidades  tem  uma causa  geral  e  de  fundo  em

princípio abstrato, que é a ausência de respeito às funções sociais da cidade. Ao se

desconsiderar que as cidades devem crescer e se desenvolver de forma sustentável,

ou  seja,  que  a  dimensão  econômica  deve  associar-se  à  dimensão  ambiental,  à

dimensão social, numa abordagem territorial mais ampla e com respeito às relações

culturais  estabelecidas  dentro  desse território,  a  desconsideração dessa  premissa

leva  à  insustentabilidade,  da  mesma  forma  que  a  alocação  das  atividades

econômicas sobre o território de forma insustentável vai gerar essa desorganização

territorial,  essa  desordenação  da  função  de  circulação  sobre  o  território

especificamente.
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Vivemos  representativamente  numa  cidade  em  que  a  circulação  ocorre  dessa

forma: gastamos muito mais tempo que o necessário para pequenos deslocamentos

e, com isso, perdemos em termos econômicos, perdemos tempo sob o ponto de vista

individual,  e,  numa  perspectiva  mais  abrangente,  tempo  de  vida;  perdemos  a

possibilidade de garantir  a competitividade em um mercado que é cada vez mais

globalizado;  perdemos  em  condições  ou  qualidade  de  vida,  que  seria  um  dos

objetivos de qualquer política urbana.

Esta foto  ilustra  bem a realidade das  cidades brasileiras,  e  não precisamos  de

muitos  exemplos  para  saber  que  isso  vem  acontecendo  mesmo  em  cidades  de

pequeno porte, não necessariamente em grandes cidades, como Belo Horizonte. E

existem várias causas para isso. O aumento da população urbana compromete a

questão da circulação, sobretudo numa cultura em que o transporte individual deve

privilegiar qualquer outro tipo de transporte coletivo.

Temos vários  gráficos que podem demonstrar  como esse aumento populacional

vem acontecendo ao longo dos anos. Todavia, esses dados só têm significado na

medida em que conseguirmos correlacioná-los com as políticas afetas a este fato: a

ausência  de  circulação,  a  ausência  de  mobilidade.  É  muito  importante

compreendermos isso para entendermos a importância do planejamento integrado

numa perspectiva mais universal.

Quando acontece um acidente, quando ficamos horas e horas parados no trânsito,

quando temos dificuldade em nos locomover no território ou quando bens e serviços

têm seu desenvolvimento dificultado pela questão da circulação, nós perdemos não

somente na perspectiva da política setorial de mobilidade ou na perspectiva de uma

política  setorial  de  desenvolvimento  urbano:  perdemos  sob  o  ponto  de  vista

previdenciário; perdemos sob o ponto de vista da política de saúde; perdemos sob o

ponto  de  vista  de  políticas  ambientais;  perdemos  na  perspectiva  da  política

trabalhista.  E  essa  é  a  lógica  que  fundamenta  a  necessidade  da  integração  de

qualquer planejamento de qualquer política setorial.

Infelizmente, a Lei nº 12.587, de 2012, ao tratar do Plano de Mobilidade Urbana -

que é a legislação que motiva este fórum -, não tratou do planejamento integrado de

forma mais específica. Não obstante parecer lógica a ideia de que determinado tipo
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de política deve dialogar com outro,  sabemos que,  dos pontos de vista político e

jurídico, vários entraves impedem esse diálogo. A título de exemplificação, citamos a

Lei nº 4.320, que estabelece as regras gerais de orçamento público, e as dificuldades

para  se  pensar  a  gestão  de  recursos  públicos  de  forma  integrada  ou  mesmo a

execução de políticas públicas nessa perspectiva integrada, a partir  de uma lógica

financeira e orçamentária.

A Lei de Responsabilidade Fiscal - Lei nº 101 - também estabelece alguns entraves

à integração do planejamento, não obstante ele se justificar, sob o ponto de vista da

gestão, sem qualquer sombra de dúvida. Estou passando alguns dados que chamam

a atenção para a relevância do problema, sem muita preocupação em deter-me neles

porque a exposição anterior tratou muito bem do impacto da ausência de mobilidade

nas  cidades  brasileiras.  Para  mim,  o  importante  é  chamar  a  atenção  para  a

perspectiva da necessidade de integração do planejamento como uma premissa para

a  eficiência  de  qualquer  tipo  de  política.  Se  não  planejamos  a  mobilidade  numa

perspectiva  integrada  de  forma  que  essa  política  dialogue  com  outras  políticas

setoriais que não estão restritas única e exclusivamente ao universo da política de

desenvolvimento  urbano,  como tratada  na  12.587,  dificilmente  resolveremos  esse

problema, que, por si só, já se apresenta como de difícil solução. O planejamento

integrado  poderia  criar  as  bases  para  a  construção  de  uma  cidade  em  que  a

mobilidade se fizesse de forma plena e sustentável.

Para tanto, o diálogo da política setorial de mobilidade deveria considerar não só as

demais  políticas  de  desenvolvimento  urbano,  como também  as  outras  que  estão

afetas às funções das cidades. Essa perspectiva, sob o ponto de vista prático, tem

sido abordada, centrada na questão do transporte público.

O Núcleo Jurídico de Políticas Públicas tem outra perspectiva de abordagem para

essa questão da mobilidade,  porque é uma medida que transcende esse foco da

melhoria da qualidade do transporte público. Com certeza, se tivermos um transporte

público de qualidade, vamos ter menos problemas de mobilidade, mas não é isso que

estamos questionando. Precisamos de outras estratégias, de outros instrumentos de

gestão de mobilidade urbana que, de alguma forma, transcendam essa questão do

transporte  coletivo.  E  quais  seriam  esses  outros  instrumentos?  Do  que  estamos
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falando? Estamos falando de uma mudança de postura que pode ser justificada por

um princípio do nosso Estado de Direito,  que é o princípio democrático.  Estamos

falando da importância de os cidadãos que habitam as cidades brasileiras tomarem

consciência de que esse problema não é um problema da esfera pública, mas um

problema  da  esfera  privada  também.  Serviço  público  de  transporte,  por  mais

qualidade que possa ter,  não dará conta de resolver  a questão da mobilidade se

continuarmos  apostando,  individualmente,  nos meios de circulação sobre o  nosso

território.  Então,  de  alguma forma,  precisamos tornar  pública a  esfera  privada da

circulação. Precisamos, em algumas medidas, chamar para o cidadão que habita o

nosso território a responsabilidade pela mobilidade urbana, em vez de terceirizar o

problema para o Estado, única e exclusivamente. É óbvio que o Estado tem a sua

responsabilidade, mas, se continuarmos utilizando os veículos como utilizamos, de

maneira individual, se não pensarmos numa mudança de postura, se continuarmos

presenteando  os  nossos  entes  queridos  com  automóveis,  se  continuarmos

estimulando  o  aumento  da  frota  de  veículos  automotores,  podemos  ter  metrô  de

superfície ou subterrâneo ou até helicópteros que façam transporte coletivo que a

situação não se resolverá. Na Europa, nos Estados Unidos, essas políticas públicas

funcionam em alguma medida, mas muito em função de um compromisso, de uma

corresponsabilidade que se percebe no cidadão habitante desses Estados.

Nesse sentido, o Núcleo chama a atenção para a necessidade de se tratar essa

política da mobilidade urbana levando em consideração a necessidade da mudança

de algumas estratégias. A primeira delas seria não colocar tanto peso no transporte

urbano coletivo como sendo a única possível solução para o problema da ausência

de mobilidade urbana. É preciso pensar em formas alternativas de mobilidade e é

preciso haver políticas públicas que estimulem a sociedade civil, os cidadãos a lidar

com  essas  novas  perspectivas  de  território,  de  forma a  considerar  a  importância

dessa cooperação, dessa coparticipação na gestão da mobilidade social.

O tempo está bem restrito. Na verdade vou apenas chamar a atenção para o fato

de que existem algumas alternativas que são tratadas como instrumentos de gestão

do  espaço  público,  que  chamam  o  particular  para  essa  ação  cooperada,

corresponsável com o Estado.
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O Carona Solidária é uma delas. Aqui no Brasil,  não vemos o Carona Solidária

como um instrumento de gestão pública. O Núcleo sugere que o Carona Solidária

seja de alguma forma tratado como uma espécie de transporte coletivo diferenciado.

Em que consiste o Carona Solidária? Consiste na otimização do uso de veículos

particulares  por  meio  de  estímulos,  que  vão  na  verdade  favorecer  não  só  a

circulação. Bogotá, salvo engano, utilizou essa estratégia, que será encontrada em

outras cidades. Nos Estados Unidos, é muito comum vias de trânsito rápido para

automóveis  particulares  com  ocupação  máxima.  Existe  a  possibilidade  de  se  ter

estímulos tributários, por exemplo, para que esse uso se faça dessa maneira.  No

Brasil, para que essa iniciativa, que é uma das sugestões que o Núcleo apresenta

neste fórum, funcione em alguma medida, precisamos mudar a legislação brasileira

que trata da responsabilidade civil do transporte de pessoas. Temos uma legislação

muito rigorosa, que desestimula o transporte de pessoas. O ponto de vista público

quer que a ação se dê de forma a privilegiar uma maior otimização dos possíveis

modais  de  circulação.  Por  outro  lado,  a  legislação  desestimula  à  medida  que

transforma essa responsabilidade em uma responsabilidade de natureza solidária e

objetiva. Essas mudanças podem, em alguma medida, garantir que tenhamos algum

tipo de ação específica, ao lado obviamente de possíveis reduções tributárias.

Teremos tempo de falar sobre isso posteriormente. Agradeço a atenção de todos e

coloco-me à disposição para eventuais esclarecimentos do que foi aqui  abordado.

Obrigada.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à apresentação de “slides”.

O Sr.  Presidente -  Nós é que temos de agradecer,  e muito,  a participação e a

brilhante contribuição prestada a este ciclo de debates pela Profa. Marinella Machado

Araújo. Passaremos ao próximo expositor, que é assessor e Perito Sênior Local do

Ministério  das  Cidades  no  projeto  de  implementação  da  nova  Lei  de  Mobilidade

Urbana, Sr. Emílio Merino Dominguez, a quem agradeço pela presença.

Palavras do Sr. Emílio Merino Dominguez

Bom dia. Agradeço o convite da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais,

representada  pelo  Presidente,  Deputado  Dinis  Pinheiro,  e  pelo  Deputado  Paulo

Lamac. Sinto-me muito honrado de estar nesta Casa para compartilhar experiências e
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vivências, sobretudo a respeito do transporte público, da mobilidade sustentável e dos

últimos  trabalhos  que  vimos  desenvolvendo  junto  com  o  Ministério  das  Cidades.

Agradeço a  todos os amigos,  colegas e  mineiros  que tornaram possível  a minha

presença neste momento, bem como o grande esforço desse núcleo que realizou um

trabalho muito esmerado que me permite contribuir neste ciclo de debates, junto a

uma série  de  palestrantes,  para  tratar  de  todas  as etapas  do planejamento  e  da

gestão do transporte.

Sr. Presidente da Mesa neste momento, Deputado Paulo Lamac, por questão de

ordem, como estou agradecendo muito, peço que me sejam concedidos 5 minutos a

mais. Solicito essa exceção porque às vezes nos delongamos muito nesses temas e

não há como interromper. Agradeço à Assembleia Legislativa uma vez mais por nos

fornecer este espaço sumamente antropométrico.

Na semana passada,  nesse ciclo de palestras que venho realizando por  todo o

Brasil, tive oportunidade de estar em Pelotas, no Rio Grande do Sul, onde havia um

púlpito de  mais  de  1,70m, que  chegaria  mais  ou menos  até  aqui.  Aqui  me sinto

melhor  para  palestrar  porque sou baixinho.  Naquela  oportunidade,  me queixei  ao

Presidente da Mesa dizendo que me sentia como um Hobbit. Agradeço todas essas

considerações  técnicas,  de  arquitetura  e  de  morfologia,  especificamente  da

antropometria, para realizar esse tipo de trabalho.

Nesses  lacônicos  25  minutos  que  me  foram  concedidos,  apresentarei

considerações questionando se nossas cidades estão preparadas para cumprir a Lei

da Mobilidade, a famosa Lei  nº 12.587, de 2012, e quais são os desafios que os

Municípios terão de enfrentar para se adequarem a essa lei. Pretendo desenvolver

esse tema em torno de seis pontos fundamentais: a questão dos cenários urbanos; os

antecedentes; a própria lei da mobilidade e seus desafios; o PAC e como intervirá em

todo esse processo. Não temos um plano, mas temos o PAC, que significa obras que

não  sabemos  como impactarão em  algo  que não foi  nem  planejado.  Realizamos

diversos estudos para o Ministério, especialmente em Belo Horizonte, Curitiba, São

Paulo e em uma cidade bem pequena, Joinvile, em Santa Catarina, pesquisando se

essas cidades estão cumprindo ou não todos os 25 artigos da Lei da Mobilidade. E

finalmente apresentarei uma conclusão.
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A fim de visualizar exatamente o que significa a Lei da Mobilidade, é necessário

fazer essa “timeline”, que não significa outra coisa, do meu ponto de vista, do que os

seis  itens  fundamentais  nos  quais  o  processo,  o  planejamento  e  a  gestão  da

mobilidade  no  Brasil  repercutirão  fortemente  para  construir  cidades  mais

sustentáveis.

Então, há diversos itens que não considerei, mas que poderiam estar dentro dessa

“timeline”. Para podermos mudar a mobilidade em nosso país, especificamente vou

lembrar a criação da Geipot EBTU, em 1970. Esse grupo especial teve oportunidade

de assessorar  as  principais  Capitais  do  Brasil  para  poder  modernizar  tudo o que

significou um processo de planejamento e gestão do transporte. Para mim, foi um

item sumamente importante, que mudou o pensamento e a forma artesanal de atuar

anterior, como eram planejadas nossas cidades.

O  produto  da  Geipot  EBTU,  nos  anos  70,  foram  os  principais  corredores  de

transporte de Curitiba, Porto Alegre, corredores de mais de 30 anos, que ainda têm

vigência  no  Brasil.  Isso  marcou  o  ponto  de  inflexão  entre  o  que  era  antes,  um

processo artesanal, e o processo planejado especificamente. Posteriormente, a partir

de  1992,  com  a  Conferência  do  Rio  e  a  Eco 92,  o  Brasil  se  insere  de  cabeça,

mergulha em todos os conceitos da sustentabilidade e começa a trabalhar fortemente

nisso. Neste momento, o Brasil, no âmbito da sustentabilidade, lidera o Grupo 77, o

Grupo  8  e  todos  os  países  no  que  diz  respeito  à  adequação  aos  itens  de

sustentabilidade.

Acredito  que  grande  parte  dos  que  aqui  estão  são  urbanistas  e  sabem  que  o

Estatuto das Cidades trouxe um elemento fundamental, um instrumento legal, ao qual

poderíamos abraçar-nos para construir uma cidade. Através de diversos artigos do

Estatuto  das  Cidades,  começam  a  se  modificar  os  aspectos  morfológicos  das

cidades. Sobretudo no que diz respeito ao transporte urbano, à mobilidade, começa-

se  a  maquinar,  a  elaborar  essa  famosa  integração  citada  pela  professora

anteriormente:  a  integração  das  políticas  públicas,  ou  seja,  a  integração  entre  a

política  de  planejamento  urbano ou de desenvolvimento  urbano e  as  políticas  de

mobilidade.  Inicia-se,  assim,  um  processo  sumamente  interessante  de

compatibilização e adequação de ambas as normativas e aspectos legais.
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Um ponto fundamental em tudo isso foi a criação do Ministério das Cidades, pois a

questão da mobilidade estava dentro  do  Ministério  dos  Transportes.  Como vocês

sabem,  o  Ministro  dos  Transportes  mal  queria  trabalhar  com  nossas  rodovias

federais.  Portanto,  as  cidades  precisavam ter  um Ministério  e  um canal  direto  de

participação,  adequado  a  todas  as  nossas  economias  urbanas  para  podermos

trabalhar conjuntamente. Então, em 2003, a criação do Ministério das Cidades marca

um ícone fundamental em todo esse processo de transformação.

Mas, não contente com isso, acredita-se que ainda faltava no Brasil uma maneira

de o privado participar em todo esse processo. Então, as leis das PPPs não fizeram

nada  mais  do  que  assentar  as  bases  transparentes  da  participação  privada  no

processo de construção das cidades. O empresário privado sempre foi visto como o

grande  vilão  da  história,  mas isso  não é  certo,  pois  o  empresário  tem um papel

fundamental na cidade, justamente porque está gozando de uma série de benefícios

em torno de suas casas comerciais.  Então ele deveria,  de alguma outra maneira,

começar a participar no processo de construção das cidades. Como fazer isso? Por

meio de um processo legal que assegure que os capitais por eles investidos tenham

algum  tipo  de  retorno.  Cabe  ao  poder  público  a  normatização  e  a  forma  como

participarão nas cidades.

Acredito  que Belo Horizonte e Porto  Alegre são cidades  progressistas,  que vão

adiante nos processos participativos e sociais. Aqui existe um orçamento participativo

bastante forte. Não sei se isso continua ou não, mas, nos orçamentos participativos

de todo o Brasil que venho assessorando, nunca vi um empresário participar. E não

queremos isso. Queremos que os empresários também comecem a participar e a ter

uma responsabilidade nesse processo de construção das cidades.

Finalmente,  estabelecidas  todas  as  bases  conceituais  e  o  arcabouço  legal,

normativo e regulamentar especificamente, cria-se a Lei da Mobilidade. Mas essa Lei

da Mobilidade é fruto de um trabalho muito forte que vem sendo feito, nos últimos 30

ou  20  anos,  especificamente  pelas  associações  como a  ANTP,  a  NTU,  a  Frente

Nacional de Prefeitos, as universidades e todos os pesquisadores. Essa não é uma

lei recentemente criada, vem de um processo participativo com muitas discussões,

que deu frutos especificamente em 2012, quando foi criada.
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Por  último,  acredito  que  o  que  vem  depois  dessa  lei  será  uma  emenda

constitucional  que  dá  direito  à  mobilidade.  Assim  como  o  cidadão  tem  direito  à

educação e à saúde, também deve ter direito à mobilidade. E ter direito à mobilidade,

modificando  a  Constituição  de  1988,  significará  outro  avanço  nas  relações

institucionais, no poder de participação, sobretudo na participação da sociedade em

todo esse processo.

Essa Lei da Mobilidade está nascendo em um dos cenários urbanos que vamos

sintetizar.  No  Brasil,  especificamente,  temos  uma  ocupação  territorial  com  uma

densidade muito baixa. O Brasil e o mundo estão cada vez mais urbanos. Isso quer

dizer  que nossos problemas urbanos vão sendo cada vez mais  agravados.  Devo

recordar que, em 2011, 84% da população já moravam nas zonas urbanas. Em 2050,

94% da população de todo o  Brasil,  ou  seja,  190 milhões de habitantes,  estarão

vivendo em zonas  urbanas.  Isso  quer  dizer  que,  se  não fizermos nada para  nos

adequar  a  um  conceito  de  planejamento  integrado,  dificilmente  vamos  solucionar

nossos problemas. Estamos nascendo com esse tipo de urbanização, um processo

que segrega, que não é inclusivo, que gera dois mundos significativos: as favelas,

separadas por um muro do outro lado, onde estão as classes C, B e A, com piscinas,

etc.  Mas o pior de tudo é que esses dois mundos diferentes geram dois tipos de

mobilidade: a mobilidade a pé ou de bicicleta, e a mobilidade baseada no automóvel.

Temos aqui uma foto de São Paulo, que ontem bateu um recorde com mais de

200km de congestionamento. Isso é um alarme, pois dia a dia vão sendo batidos

recordes  de  congestionamento.  Mas,  por  outro  lado,  os  investimentos  em

infraestrutura têm privilegiado sempre o modo de transporte privado em detrimento do

transporte público. Nesse gráfico da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

de São Paulo, vemos que, em 2009, por exemplo, os investimentos em transporte

público e em transporte privado são semelhantes. Isso quer  dizer  que nós,  como

cidades, promovemos cada vez mais uma maior mobilidade. Tanto que as taxas de

motorização  em  2010,  por  exemplo,  são  algo  inconcebível.  O  Brasil  tem  2,9

habitantes  por  veículo,  enquanto  a  Europa tem  mais  ou  menos  2  habitantes  por

veículo. São Paulo tem 1,8; Belo Horizonte, 1,8; Curitiba, 1,4, rompendo todos os

esquemas de motorização no Brasil; e Goiânia, 1,5. O que isso quer dizer? Como
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podemos explicar esses valores de taxa de motorização? A cada dia, cresce mais o

nosso parque automotivo;  e a  cada dia  teremos  mais  congestionamentos  se  não

iniciarmos  um  processo  de  transformação,  se  não  iniciarmos  um  processo  de

planejamento e gestão integrada de nosso território.

Temos um transporte público ineficiente, porque não existe um equilíbrio entre a

oferta e a demanda. Em todo o mundo, há sobrelotação e uma baixa qualidade dos

serviços.  Realmente os  corredores de Porto Alegre e São Paulo já  se encontram

saturados, e cabe aos governos, como o do Estado de Minas Gerais, por exemplo,

pensar e repensar sua mobilidade nesse nível territorial.

Acredito que, em grande parte das cidades do Brasil, como Curitiba, Porto Alegre,

Recife e Belo Horizonte, o problema urbano municipal está quase 90% solucionado.

O  grande  problema é  a  mobilidade  na  área  metropolitana.  Em  Porto  Alegre,  por

exemplo,  80% ou 95% da solução dos  problemas e da  avaliação do sistema de

transporte coletivo são feitos em nível municipal, mas, na área metropolitana, o poder

público, por meio do Estado, da Metroplan, não tem uma ingerência muito forte nessa

matéria.  E  o  Estado  é  o  grande  esquecido  nessas  políticas.  Em  nome  da

municipalização, sempre tratamos as cidades como o ente básico ou a célula básica

do planejamento, mas esquecemos que o Estado tem uma grande responsabilidade

nessa coesão territorial, nesse planejamento territorial, na visão mais estratégica de

desenvolvimento  regional,  o  que  deve  ser  feito.  Às  vezes  pensamos  que  nosso

âmbito municipal é apenas esse pequeno Município, mas nos esquecemos de como

devem interatuar cada uma de nossas cidades no nível metropolitano.

Cada vez mais, temos uma mobilidade urbana com maior poluição ambiental, e os

Municípios terão de se adequar à Política Nacional sobre Mudança do Clima. Assim

como vamos ter  de  adequar  o plano de mobilidade à Lei  de  Mobilidade Urbana,

vamos ter de nos adequar a essa lei de política nacional de emissões.

Portanto  uma coisa  não  é  independente  da  outra  nem  cada  um  irá  trilhar  seu

próprio  caminho.  Precisamos trabalhar  em conjunto a política de desenvolvimento

urbano, a política de mobilidade urbana e, sobretudo, a política ambiental. Esses três

eixos são a base de tudo o que foi dito aqui e a base da sustentabilidade.

A gênese  dessa  Lei  da  Mobilidade,  no  nível  legislativo,  são  os  Estatutos  das
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Cidades, que apregoavam que as cidades com mais de 500 mil habitantes deveriam

ter um plano integrado e compatível com o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano,

mas pouca coisa foi feita até agora. Muito pouca coisa foi feita de 2001 até 2013

nesse  sentido.  Realmente,  não  se  cumpre  o  que  se  legisla.  As  diretrizes  dos

Estatutos  das  Cidades  falam  da  valorização  dos  pedestres  -  existem  algumas

cidades,  por  exemplo,  Curitiba,  Belo  Horizonte  e  outras,  que  vêm  trabalhando

fortemente nessa valorização - e da gestão de mobilidade integrada ao Plano Diretor

Urbano Municipal. Realmente quase nada tem sido feito nesse quesito. Digo isso por

experiência própria,  pois  fui  gestor público em vários Municípios.  A dialética entre

arquitetura,  urbanismo  e  engenharia  de  transporte  não  está  funcionando,  essa

química não está funcionando entre esses profissionais. Cada um faz por seu lado,

juntam os planos e dizem que construíram o plano integrado, mas integrado apenas

no papel, e não nas funções que deveria ter. As grandes deseconomias urbanas do

Brasil  e  em  nossas  cidades  são  produto  da  não  coesão  de  critérios  e  do  não

estabelecimento de critérios e diretrizes conjuntas.

Vou  falar  um  pouquinho  mais  sobre  a  Política  Nacional  de  Mobilidade  Urbana

Sustentável, formulada pelo Ministério das Cidades em 2004, que, por meio de 10

princípios  e  30  diretrizes,  menciona o que estou  sublinhando aqui:  participação e

inclusão social e barateamento de tarifa. Aliás, estouraram em Porto Alegre, estão

estourando em São Paulo e seguramente também vão estourar em Belo Horizonte

manifestações pelo barateamento das tarifas. Já não dá para suportar esse aumento

cada vez maior do preço das tarifas sem uma adequada prestação dos serviços.

Viemos discutindo esse assunto desde 2004, e nós, como gestores públicos, não

estamos fazendo  nada.  Não fizemos  nada,  até que  agora  o  Ministério  Público,  a

Defensoria Pública e os defensores dos direitos humanos começam a se mexer e

analisar o que poderá ser feito em relação a isso.

Outra  questão  são  os  Planos  Diretores  Urbanos,  uma  melhor  distribuição  de

atividades  que  reduzam  a  necessidade  de  deslocamento  urbano.  O  que  estão

fazendo os urbanistas? Estão fazendo planos? Não, não estão fazendo nada. Essa é

a crua realidade, as leis são feitas, mas os gestores públicos não se adequaram a

elas.  Por  exemplo,  essas  necessidades  poderiam  produzir,  desde  já,  melhorias
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substanciais nos padrões de mobilidade das pessoas. Mas mexer com a distribuição

de atividades é uma função específica do Plano Diretor Urbano. Como o Plano Diretor

Urbano não trabalha com os engenheiros, sai  outro tipo de projeto,  outro tipo de

iniciativa que não tem nada a ver.  São essas as grandes reflexões que temos de

fazer.

É importante dizer que, por meio das diversas conferências nacionais das cidades,

em seus grandes tópicos da gestão democrática, do transporte, da mobilidade e do

planejamento urbano, já se recomendava, no âmbito do Brasil, o barateamento das

tarifas,  os  planejamentos  regionais  participativos  e  um  desenvolvimento  urbano

adequado, com maior qualidade de vida. Mas todas essas iniciativas na Conferência

Nacional das Cidades esbarravam em algo fundamental: “Não temos dinheiro.” Há

escassez de recursos  econômicos  para  implementar  tudo aquilo.  Esse é  um dos

grandes problemas do nosso país.

Nos últimos anos, graças ao Ministério das Cidades, que vem se acomodando a

esse  novo  arranjo  institucional,  com  orçamentos  de  R$1.000.000,00  para  todo  o

Brasil, passamos a ter bilhões para todas as nossas cidades. Agora, são as cidades

que não estão se acomodando a esse tipo de orçamento no Brasil.

Acredito  que a Lei  de Mobilidade Urbana,  por  meio dos  seus  24 artigos e dos

diversos capítulos que menciono aqui, é uma bomba-relógio. O governo federal dá a

todas as nossas cidades uma bombinha-relógio, uma bombinha de tempo, e nos diz

que nosso prazo de elaboração é de três anos. Isso quer dizer que temos até abril de

2015 para todas as cidades acima de 20 mil habitantes se adequarem à nova lei e

terem um plano de mobilidade urbana sustentável. Temos de começar a voar para ter

esse  tipo  de  coisas,  porque  não  é  um  processo  de  planejamento  tradicional  de

transporte ou de mobilidade, mas uma nova metodologia em que se insere grande

parte da participação cidadã. A participação social e a participação social democrática

são  eixos  fundamentais  na  Lei  de  Mobilidade  Urbana,  não  são  um  instrumento

tecnocrata, mas passam a ser um instrumento legal de cidadania para levar adiante

esses planos.

Nesses 25 artigos, fizemos um esforço muito grande com técnicos da Semob e do

Ministério  das  Cidades  para  sintetizar  todo  esse  arcabouço  legal  e  regulamentar
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especificamente essas diretrizes em sete grandes temas que um plano de mobilidade

deve ter. Primeiro, integração das nossas políticas públicas urbanas e de mobilidade

urbana. Elas devem estar verdadeiramente integradas.

Segundo, precisamos começar a fazer planejamento territorial, e não planejamento

municipal limítrofe, mas adequando uma extensão maior de áreas metropolitanas ou

conurbadas  a  um  processo  de  planejamento  territorial.  Deve  haver  participação

democrática  e  controle  social  fundamental  em  todo  esse  processo.  Não  se  trata

apenas de orçamento participativo, mas muito mais. Desde o início do processo de

planejamento  devem  ser  inseridos  esses  segmentos  ou  atores  sociais.

Sustentabilidade  nos  âmbitos  socioeconômico  e  ambiental.  Financiamento  da

mobilidade urbana. Isso é fundamental. Não pensemos que o governo é paternalista

e nós, como cidades, sempre vamos depender do orçamento da União, do orçamento

do governo federal. Devemos criar imaginários urbanos internamente na gestão dos

Municípios para autogerar financiamento. Em Joinville, Santa Catarina, com 200 mil

habitantes mais ou menos, foi criada uma redução do IPTU de 5% para a melhoria

das calçadas para os pedestres. Em um primeiro momento, em Joinville,  ninguém

acreditava que isso daria certo. Agora foram os próprios vizinhos que começaram a

bater na porta do governo municipal para que se adéquem e ofereçam desconto. Isso

quer dizer que o governo municipal, sem nenhum tipo de orçamento, fez uma política

pública de melhoria das calçadas, de acordo com o padrão da Prefeitura, e não com o

padrão de cada morador. Isso é sumamente importante, porque, sem gastarem um

tostão, conseguiram isso.

Devemos  ter  redes  de  transporte  de  carga  e  de  passageiros  integradas.  E,

sobretudo, o que falávamos a respeito do governo federal, devemos pactuar. Pactuar

não  é  outra  coisa  senão  uma discussão  entre  os  atores  sociais  e  a  sociedade,

empresários, governos municipais, e ao final dessas reuniões, colocar-se de acordo

em três, quatro, cinco pontos e firmar os compromissos que cada um terá. Não é

entrar  numa reunião  e  começar  a  falar,  gritar,  pichar  e  depois  voltar  para  casa.

Pactuação  significa  “empoderamento”  especificamente  de  cada  um  dos  seus

conceitos e assinatura de um pacto de compromissos com a cidade.

Então, temos diversos desafios técnicos a enfrentar. Devemos tirar da nossa mente
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e da mente dos nossos funcionários o mito de que é mais importante dar fluidez, essa

palavrinha  mágica  dos  engenheiros  de  trânsito.  É  preciso  muito  mais  pensar

especificamente na acessibilidade e nas pessoas. Devemos desmistificar a questão

de que a bicicleta e o transporte público são somente para pobres e que não existe

espaço viário para esse tipo de transporte. Devemos ter um discurso político em que

se  dá  prioridade  ao  transporte  coletivo,  e  não  de  valorização  de  um  transporte

coletivo, de realização de obras que não têm nada a ver. Normalmente, a solução

para o transporte coletivo e o transporte urbano são investimentos caros, que não vão

sair  do  papel.  Devemos ter  um arranjo  político-institucional  para as  nossas áreas

metropolitanas.  Não  podemos  nos  esquecer  disso,  não  podemos  dizer  que  não

existem.  Aí,  o  Estado e  a  Assembleia,  por  meio  de  sua  agenda política,  têm de

começar a discutir isso fortemente.

A compra de veículos é empurrada para nós como um elemento de nossa vida,

como um “status” de vida. E o governo público não faz nada e ainda menciona que

todas  as  pessoas  desejam  um  carro.  Normalmente,  existe  o  famoso  direito  da

propriedade  e  o  uso  indiscriminado  do  carro  em  detrimento  do  direito  de

acessibilidade física. Nós mesmos temos rejeição ao disciplinamento do uso do carro.

Portanto os quatro grandes paradigmas que devemos ter são: foco do planejamento

urbano e da mobilidade urbana na pessoa; mudança na cultura, pois tudo o que se

criou desde a invenção da roda, da época da pedra até hoje, segue sendo roda.

Penso  que  deve  haver  essa  quebra  de  paradigma.  Quando  chegarmos  à

“teletransportação” sem rodas, como vemos nos filmes de ficção, teremos quebrado o

paradigma. O terceiro paradigma, que os funcionários públicos vivenciam todos os

dias, é a mudança de práxis entre o que é urgente e o que é necessário. Isso é

importante porque o técnico vê a necessidade dos projetos para a sociedade e para a

cidade,  enquanto  o  político  vê  a  urgência.  Essa  é  a  prática,  e  quando  vamos

implantar um projeto vem uma questão do Prefeito, do Secretário, e assim vamos

construindo as  nossas cidades.  Portanto precisamos de um transporte  público  de

todos,  um  transporte  público  para  todos  e,  sobretudo,  um  transporte  público

financiado por todos.

Importante é o processo seletivo do PAC, que compete à Prefeitura, que vai desde
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o cadastramento até as reuniões presenciais. É muito importante porque, das últimas

mais de 110 propostas que chegaram ao Ministério das Cidades, mais de 62% não

tinham  projeto  básico,  102  não  tinham  projeto  executivo  e  grande  parte  tinha

desapropriações, sabendo que nesses casos dificilmente o projeto sairá do papel.

Além disso, mais de 50% não tinham participação social. Nosso PAC, nosso governo

federal, por meio do Ministério das Cidades, está dizendo que acabou o clientelismo

político,  que acabou  o  negócio  de  ir  a  Brasília  e  dizer  que é  filho  ou  amigo  de

Deputado. Cada vez mais se exige qualificação e significação; isso não é feito só

pelos órgãos técnicos da Semob, mas pela própria Caixa Econômica Federal, que já

não empresta se não houver projeto. Portanto, projeto é fundamental para negociar

qualquer tipo de empréstimo.

Analisamos diversos tipos de cidades, entre as quais São Paulo, Curitiba e Belo

Horizonte, e concluímos que realmente a Capital mineira tem apenas 75% do plano

de mobilidade adequado à nova Lei da Mobilidade. Estou sendo benevolente, porque

a ANTT, em artigo publicado em 2011 sobre adequação das políticas públicas de

planejamento da Semob, tinha uma adequação só de 65%. Ou seja, Belo Horizonte,

com o último plano de 2011, terá que se adequar. Os problemas da cidade são, em

parte, dos processos de participação social; em parte, de financiamento; e, em parte,

de  adequação  ao  aspecto  do  planejamento.  Isso  quer  dizer  que  têm  de  ser

adequados.

Há  uma  série  de  situações  importantes  que  deveria  mencionar,  mas  passarei

adiante. Naquela foto, vejo as cidades assim: estão emaranhadas, não sabem o que

fazer, não sabem como fazer e não sabem com quem fazer essa adequação. É uma

dialética. Sr. Presidente, essa é uma foto que peguei da cobertura do Estádio Beira-

Rio,  o  estádio  da  Copa  em  Porto  Alegre.  Aqui  tem  outra  foto  interessante.  Um

Secretário de alguma cidade do Brasil,  bem espertinho, dizia: “Professor, todos os

caminhos conduzem a Roma. Isso quer dizer que, por qualquer meio, por qualquer

método,  farei  meu plano de mobilidade.”  Eu disse:  “Caríssimo Prefeito,  caríssimo

Secretário,  nem  todos  os  caminhos  conduzem  a  Deus.”  Quem  é  religioso,  se  é

católico  apostólico  romano,  deve  acreditar  que  existem  10  mandamentos  para

encontrar a glória de Deus. Então, se você cumpre os 10 mandamentos, que são os
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que acabei de passar  neste momento,  o planejamento territorial,  a  adequação de

políticas públicas e a pactuação social, poderá entrar para o reino da glória e ter um

plano de mobilidade urbana sustentável. Então, o que fazer? O plano de mobilidade.

Como fazer? Com uma nova metodologia que está sendo gerida pelo Ministério das

Cidades. Com quem fazer? Com a sociedade. São os três elementos importantes que

devemos considerar.

Finalizando, essas conclusões são importantes. Penso que a Lei da Mobilidade terá

êxito apenas se os governos municipais adotarem uma postura proativa em favor da

sustentabilidade.  A mudança de paradigma para cidades com foco nas pessoas é

fundamental. É preciso envolver todas as esferas de governo na gestão metropolitana

da mobilidade sem esquecer que existe a Lei de Consórcios Públicos.

São fundamentais os processos democráticos participativos de controle social no

planejamento e na gestão das cidades. Devemos ter em conta um desenho de redes

integradas  de  transporte  multimodal.  Existem  modelos  de  financiamento  e  de

participação  pública  e  privada.  Existem  modelos  de  financiamento  em  que  as

entidades  privadas  e  os  empresários  podem  participar,  por  meio  da  Lei  de

Concessões, dos instrumentos do Estatuto das Cidades e da Lei das PPPs.

Articulação  forte  com  o  planejamento  urbano  e  implementação  de  uma  nova

metodologia para o desenvolvimento dos planos de mobilidade urbana sustentável.

Finalmente o que se quer é a institucionalização do plano de mobilidade, para que

sirva  como  referência  para  as  sucessivas  gestões  municipais.  Institucionalização

significa passar e ser aprovado pela Câmara dos Vereadores, em consensualidade

com a sociedade; significa que qualquer governo de qualquer ente político que possa

passar pela administração terá de cumprir esse plano, porque esse plano é produto

da realização e da  coordenação de todos os autores sociais.  Muito obrigado,  Sr.

Presidente.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à apresentação de “slides”.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Prof. Geraldo Spagno Guimarães, professor da

Fundação João Pinheiro e autor do livro “Comentários à Lei de Mobilidade Urbana”,

para a sua participação.
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Palavras do Sr. Geraldo Spagno Guimarães

Muito  obrigado,  Presidente.  Saúdo  a  todos,  por  intermédio  do  Deputado  Paulo

Lamac.  Pelo  que pude  presenciar  em  uma das  10  reuniões  preparatórias  a  que

compareci,  ele  conduziu  com batuta  firme,  mas também sensível,  as  discussões,

como quem deve conduzir a Casa do Povo, usando conduta inteligente, a cabeça e

não o fígado para debater. Tem de se fazer isso, com inteligência e com pessoas que

trabalham criticando para construir  e não para destruir.  Cumprimento V.  Exa. pela

condução serena, tranquila e sábia dos debates. Também registro minha gratidão a

esta Casa pelo convite formulado por intermédio dos Srs. Ricardo Moreira e Dalton

Macedo e toda a equipe da GPI desta Casa, que organizaram com brilhantismo este

conclave.

Sr. Presidente, antes de iniciar minha fala, gostaria de ressaltar que Heráclito dizia,

no  século  VI  a.C.,  que  pessoas  inteligentes,  cidades  inteligentes  produzem  leis

inteligentes  para  a  proteção  de  suas  muralhas,  não  apenas  as  cercanias,  mas,

especialmente,  intramuros.  A lei  inteligente  é  a  que  pensa  nas  cidades  para  as

pessoas. Sabemos muito bem que podemos planejar os carros para o tráfego e com

isso conseguiremos apenas ter um tráfego para carros. Se, em vez de fazermos isso,

conscientizarmos  as  pessoas  para  o  uso  do  espaço,  teremos  um  espaço  para

pessoas. Esse assunto de gigantismo e envergadura absurdamente reconhecida em

nosso país parece ser o grande nó górdio da mobilidade.

Fui chamado, obviamente, não porque sou, como a maioria dos senhores, gestor

técnico, mas porque sou jurista. Tanto quanto possível, tratarei do assunto com uma

linguagem longe do “advoguês”,  para não cansá-los, mas vou tratar desse marco

regulatório que temos, a partir da publicação, em 4/1/2012, da Lei nº 12.587, de 3 de

janeiro de 2012.

Quando  me  convidaram,  solicitaram  que,  em  vez  de  tratar  de  dispositivos

específicos,  eu tratasse de quatro questões vetoriais  da lei,  as  quais,  ao que me

parece, realmente abraçam toda a lei, toda a ideia legislativa que se trabalhou nessa

norma. A primeira trata dos princípios e diretrizes. A segunda trata da proposta de

organização  das  competências  federativas.  A  terceira  trata  das  estratégias  em

instrumento  de  gestão;  e  a  quarta  trata  dos  desafios  que  a  legislação  trouxe,
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especialmente aos Municípios.

Comecemos, então, pelos princípios, como estão enunciados no art. 5º da lei. Não

destacarei os nove princípios, mas apenas quatro deles. O primeiro consta no inciso

II, que trata da sustentabilidade ambiental e econômica. Obviamente, sustentabilidade

ambiental é um assunto em voga há muito tempo.

Acho que a dimensão econômica da sustentabilidade merece destaque maior nesta

lei, por ser um assunto especialmente cruel quando se trata de transporte público.

Não é fácil aumentar em 1% que seja qualquer tarifa de transporte público neste país.

Não é assim que se conquista o reequilíbrio econômico e financeiro. E é o assunto

mais perigoso de se tratar, porque o brasileiro gosta muito de fazer galanteio com

chapéu alheio. Quando se dá, por exemplo, em uma norma infraconstitucional, uma

gratuidade a um carteiro, os únicos beneficiários serão o remetente e o destinatário,

quando muito, e os cofres da empresa de correios. Mas quem paga? Quem paga são

os usuários. Temos de entender que essa lei  trouxe uma política tarifária que nos

permite tratar com inteligência a sustentabilidade econômica do setor. Mais adiante,

falarei um pouco mais sobre isso.

O segundo princípio, que me parece interessante na lei, está no inciso III do art. 5º,

que trata da equidade no uso do espaço público. A lei fez bem em não tratar apenas

dessa equidade na circulação, mas também nas vias e nos logradouros. O que temos

hoje é que qualquer medida mitigadora das externalidades negativas que o uso iníquo

da via pública traz como consequência pode ser objeto de diretrizes não apenas de

planejamento e de aplicação, mas também de fiscalização e de sanção. Esse é um

avanço  da lei,  que dá  ao operador  e  aos  controladores,  ao  controle  social  e  ao

controle que é realizado pelos órgãos dele encarregados um norte legal para agora

exigir, estabelecer a equidade como referência. Essa equidade tem como foco tratar

do resgate dos bens preciosos, já tratados aqui nesta tribuna, que são o tempo, a

saúde e também a vida. A Constituição Federal estabelece como princípio, logo em

seu preâmbulo,  que o Estado Democrático deve assegurar  a vida sustentável,  do

ponto de vista de uma sociedade justa, fraterna, igualitária e pluralista. Esse princípio

resulta de princípios maiores do Texto Constitucional.

O terceiro princípio está no art. 5º, inciso V, que é a gestão democrática e o controle
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social do planejamento até a avaliação. Isso é fantástico, porque temos uma coisa

que é de interesse público, sendo tratada normalmente pelo poder público, pelo titular

maior do poder e, de acordo com o art.  1º da nossa Constituição, não é o poder

público, mas, sim, o poder do cidadão. Essa lei, debaixo da lei  maior que é a lei

federal de acesso aos dados, também garante acesso aos dados, e não só acesso,

mas a participação no planejamento e na avaliação das condutas e dos resultados

daquilo que é praticado pelo cidadão.

O quarto princípio que destacaria é a justa distribuição dos benefícios e ônus, a

qual está no inciso VII do art. 5º. Lembro bem que, há exatos 16 anos, participávamos

da primeira licitação de transporte público no contexto urbano deste país, depois da

Constituição de 1988. Foi aqui em Belo Horizonte, em 1997, e eu estava trabalhando

para o poder público e, do outro lado, estava o Prof. Carlos Pinto Coelho Motta, de

saudosa memória. Ele trouxe um discurso, lá pelas 3 horas da manhã, quando ainda

conduzíamos os trabalhos da licitação, em que dizia:  “Nós precisamos enxergar o

serviço de transporte público como uma parceria, uma parceria entre os operadores,

os gestores e a sociedade”. Ele foi incompreendido, como eu certamente serei em

muitas  coisas  que  falarei  nesta  tribuna,  mas  daqui  a  10  ou  15  anos  serei

compreendido  pela  massa  da  sociedade.  Mas  o  fato  é  que  existe  uma  justa

distribuição;  é  uma  operação  de  ganha-ganha;  benefícios  e  ônus  precisam  ser

compartilhados. Isso justifica, por exemplo, o pedágio urbano, um dos instrumentos

de gestão que a lei  traz, e justifica também a invocação, inclusive em discussões

judiciais ou fora da esfera judicial, de um equilíbrio entre as partes, entre os diversos

atores. Isso agora é um princípio que deve nortear  todas as escolhas e decisões

administrativas ou judiciais.

Além  do  princípio,  falarei  sobre  as  diretrizes  que  se  encontram  no  art.  6º.

Obviamente,  não  falarei  sobre  as  sete:  destacarei  apenas  duas.  A primeira  é  a

integração com a política de desenvolvimento urbano, e isso é um grande avanço.

Digo aos senhores que farei 30 anos de formação em Direito e, em todo esse tempo,

nunca vi um seminário de direito urbanístico ou mesmo direito administrativo tratar de

mobilidade urbana. Quando se fala de direito urbanístico, as pessoas logo pensam na

apropriação do solo, nas operações urbanas, no poder construtivo, no solo criado,
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nas desapropriações, tudo focado em propriedade privada. Porém, mobilidade urbana

é muito mais interesse e direito público. Então, nunca vi, nesses 30 anos, um debate

dessa natureza.

Fui convidado pela Editora Fórum a publicar um livro de comentários à lei. Até hoje,

um ano depois da lei, é o único livro no País que trata desse assunto. Portanto, existe

aí um débito social e também a culpa da minha classe - a classe jurídica -  por não

discutir  os  aspectos  legais  e  municiar  os  senhores operadores das questões que

legalmente  tratam  não  apenas  da  habitação,  do  saneamento,  mas  também  do

transporte. Qualquer projeto de lei que vá hoje à Câmara Municipal, à Assembleia

Legislativa ou à Câmara Federal que cuide de desenvolvimento urbano tem de passar

por um estudo prévio ligado à mobilidade. Essa integração é uma conquista e um

avanço  da  lei.  Não  direi  que  a  lei  só  tem  avanços;  ela  também  traz  reveses,

omissões, mas não terei tempo de falar  sobre tudo, portanto prestigio agora essa

diretriz.

E a segunda diretriz entre as sete existentes no art. 6º, muito interessante, é a mais

comentada  e  a  mais  festejada:  é  a  prioridade  dos  modos  de  transporte  não

motorizados sobre os motorizados e a prioridade do serviço de transporte público

coletivo  sobre  o  transporte  individual.  Essa  é  uma lógica  que,  além  de  justificar

também o pedágio, mostra que não estamos absolutamente preparados para o trato

cultural dessa questão.

Imaginem os senhores que tenho uma irmã casada com um holandês,  os  dois

moram lá. Ele se aposentou no ano passado, aos 65 anos - ela tem 57. Nos últimos

10  anos,  lembro-me  bem  de  que  eles  iam  trabalhar  de  bicicleta,  pedalavam  7

quilômetros  para ir  e  7  quilômetros  para voltar,  a  menos 10 graus pelo  menos  6

meses por  ano.  Aí  podem dizer:  “Aqui  há  problema de  topografia”.  Quando fui  a

Fortaleza para dar uma palestra, disseram-me que lá havia problema de clima. Aqui

são 22 graus em média ao ano; lá são 32 graus.

Desculpas temos várias, e prioridade é uma questão de escolha. Quando falamos

de prioridade,  talvez eu perguntasse,  equivocadamente,  quantos  compareceram a

esta reunião sobre transporte público. A pergunta correta não é essa. Em nosso país,

a pergunta certa é: quantos cogitaram? Nem cogitar o brasileiro cogita. Não existe a
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cultura da prioridade, sempre tivemos a cultura do carro tanto na gestão quanto na

cidadania. Essa diretriz vai justificar que as políticas públicas, por mais impopulares

que elas pareçam, estabeleçam as prioridades adequadas a uma vida sustentável

numa sociedade verdadeiramente fraterna.

O terceiro assunto que me pediram para abordar e que realmente é considerado

por lei é a proposta de organização das competências federativas. Vou pontuar duas

questões. Obviamente, todos os assuntos referentes a serviços e políticas públicas

no País  são tratados nas três  esferas de governo:  federal,  estadual  e distrital  ou

municipal. Essa lei foi coerente com essa fixação, especialmente nos arts. 1º e 18 da

Constituição Federal, os quais estabelecem as competências de cada ente. Não vou

comentar muito essa parte, digo apenas que há uma coerência. Preocupa-me mais

quando a jurisprudência trata de um assunto em que a lei procurou introduzir uma

linguagem bem própria dos operadores da mobilidade, mas ela não é aceita pelos

tribunais  do  nosso  país.  A  lei  trouxe  a  linguagem  do  transporte  internacional,

interestadual  e  intermunicipal  de  caráter  urbano.  Vejam  os  senhores:  toda  a

jurisprudência - do nosso Tribunal de Justiça, do STJ e do STF - é no sentido de dizer

que  o  transporte  de  caráter  urbano  é  da  competência  exclusiva  e  principal  do

Município. Pode, então, o Estado criar linhas de transporte intermunicipal? Pode não,

deve. Mas ele pode estabelecer pontos de embarque e desembarque à vontade nos

Municípios? Não pode, porque o art. 1º, o art. 18 e especialmente o art. 30, V, da

Constituição vedam essa opção, e é como a jurisprudência tem se manifestado.

O  palestrante  que  me  antecedeu,  o  Dr.  Emílio,  disse  que  não  temos  direito  à

mobilidade pela Constituição. Vou ousar discordar do senhor e lhe pedir desculpas,

porque  existem  direitos  fundamentais  no  art.  5º,  e  vou  citar  três  exemplos.  A

Constituição  dispõe  que  é  direito  fundamental  do  indivíduo  o  direito  à  livre

manifestação  do  pensamento.  Pergunto:  um  analfabeto  exerce  plenamente  esse

direito? Plenamente, não. Então, temos muito a conquistar. O mesmo art. 5º dispõe

que é direito fundamental do cidadão o direito à privacidade. Pergunto: os sem-teto

exercem plenamente  esse direito?  Certamente  que não.  Quando eu mencionar  o

terceiro exemplo, os senhores verão que mobilidade está incluída ali. Também está

previsto no art. 5º o direito constitucional de ir e vir. Aquele que não tem mobilidade,
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que não a possui e também não tem acessibilidade exerce plenamente esse direito?

Não, mas dali pode-se extrair isso? Pode, existe. E não apenas nos arts. 21 e 182 da

Constituição - que dão origem a essa lei, que os regulamenta -; não apenas o art. 225

e não apenas o art. 30, V; a Constituição está repleta de dispositivos que envolvem a

mobilidade. Nós operadores precisamos extrair dela a inteligência que ela tem, que

ela determina e a que ela nos conduz. Essa é a terceira questão que me trouxe aqui.

O quarto eixo é estratégia e instrumento de gestão. Considero as campanhas de

conscientização  de  mobilidade  o  primeiro  assunto  a  ser  destacado  entre  as

estratégias. O art. 320 do Código de Trânsito diz que toda receita arrecadada com

multa deve ter alguma destinação, e uma delas é a educação para o trânsito, que é

diferente da educação para a mobilidade. Essa Lei da Mobilidade, infelizmente, foi

omissa na questão da educação; fala pouco, e deveria falar mais, destacar verbas

públicas de forma explícita. O art. 25, § 8º, fala de instrumentos de apoio. Aí vamos

ter  que lançar  mão desses  instrumentos  de  apoio  para  justificar  orçamentos  que

tratem de mobilidade urbana.

A outra estratégia que destacaria é a gestão da demanda dos transportes públicos.

É uma estratégia necessária porque é muito mais do que falar em obras. A maioria

das pessoas gostam muito de falar que o bom político é aquele que constrói bastante.

Não sou contra obras, não sou contra a aquisição de carros. O que falei sobre a

Holanda  pertence  a  outra  cultura,  que  nós  ainda  não  temos,  mas  conseguimos

perceber a diferença da Holanda para o Brasil nesse caso. Muitos pensam que país

rico é aquele que dá carro para todos. Esse é o país pobre. O país rico é aquele que

atrai o rico para usar o transporte e que assim faz a mobilidade se sustentar. Essa é a

Holanda, essa é a França, essa é a Alemanha, essa é a Suécia. É isso que acontece

em Singapura e em Hong Kong. Nos países verdadeiramente ricos, as pessoas têm

carros, continuam a construir e continuam a comprar carros. Mas, se os senhores

imaginarem  que  a  Europa,  em  2012,  comprou  o  mesmo tanto  de  carros  que  se

comprou em 1986 - comparando-se a elevação da aquisição em 7% ao ano para

carros e de 12% ao ano para motos -, ficamos assustados: eles têm mais mobilidade

que nós, têm mais dinheiro que nós, mas estão comprando a mesma quantidade de

carros que compraram em 1986. Então, qual é a gestão de demanda do transporte
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que  a  lei  nos  obriga  a  fazer?  Temos  que  combater  os  males,  principalmente  o

congestionamento,  mas combater  congestionamento  com alargamento  de  via  é  o

mesmo que combater obesidade com afrouxamento de cinto. Assim não se vai na

raiz,  no mal,  continua-se alimentando o sistema que polui,  que engorda. Então, a

gestão de demanda do transporte público é uma das estratégias fundamentais.

A terceira  estratégia  é  a  adoção  dos  instrumentos  de  restrição  ao  uso  da  via

pública. Ontem assisti a um debate em que uma das pessoas justificava a sua recusa

ao pedágio urbano comparando a ponte de Vitória a Vila Velha, como se aquilo fosse

pedágio urbano. Não, aquele pedágio justifica a manutenção da via. O verdadeiro

pedágio  urbano  subsidia  o  transporte  público  e  desmotiva  o  uso  desregrado  do

transporte individual.

A quarta  estratégia  é  o  controle  de  preços  nos  estacionamentos,  a  criação  de

estacionamento público, se possível. E quanto mais isso aflorar para fora dos centros

expandidos melhor. Imaginem os senhores que, outro dia, em um estacionamento de

um hospital da zona Sul paguei R$24,00. Se um médico deve ganhar R$30,00 de um

plano  de  saúde,  a  arrecadação  do  hospital  está  muito  mais  vinculada  a  uma

atividade-meio que à sua atividade-fim, que é serviço público e saúde.

A última estratégia é a política tarifária inteligente, principalmente as relativas aos

subsídios do setor privado. Temos que pensar se não podemos vincular tributos. Ouvi

a mídia sugerir que poderíamos aumentar o IPVA dos carros grandes para subsidiar o

transporte, porém isso é inconstitucional. Podemos subsidiá-lo de outras formas. As

empresas,  hoje,  pagam  transporte.  As  grandes  empresas  gastam,  com  horas  “in

itinere”,  uma  fortuna.  Em vez  de  elas  transportarem os  próprios  empregados  em

ônibus exclusivos, poderiam subsidiar o transporte coletivo, beneficiando não só os

seus empregados, mas também a coletividade.

Concluirei minha participação com esses desafios. O primeiro desafio é mudar a

lógica da mobilidade, mero interesse público, para direito coletivo primário. Sempre

tratamos mobilidade como interesse público, e não o é, agora é direito. É um direito

coletivo  primário,  na linguagem do Prof.  Romeu Bacellar.  O segundo desafio  é a

adequação dos Municípios menores. Havia, pelo Estatuto das Cidades, 38 Municípios

com mais de 500 mil  habitantes, obrigados a terem plano de mobilidade. Agora o
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Estatuto da Mobilidade diz que são 20 mil habitantes. Esse limite, portanto, aumenta

de  38  para  1.673  Municípios,  totalmente  despreparados.  Sobre  isso  tenho  sido

indagado.

Temos um terceiro desafio. O ônus político da adoção de medida de restrição ao

uso  das  vias  públicas.  São  medidas  muitas  vezes  impopulares.  Resistia-se  ao

rotativo, resistia-se ao rodízio e agora vão resistir ao pedágio e a outras coisas tantas

que forem necessárias.

O quarto desafio: os órgãos de controle e a judicialização. Agora a lei municia o

Ministério  Público,  a  Defensoria  Pública,  os  tribunais  de  contas  de  princípios  e

diretrizes que podem ser legalmente exigidos. Vão judicializar a política de transporte,

como judicializaram a política de saúde. Esse é um desafio para o qual os Municípios

não estão preparados.

Por último, há o desafio da educação para a mobilidade. Queria trazer uma imagem

para os senhores que é reveladora da cultura que temos. As pessoas, não satisfeitas

por  não  possuírem  carros,  compram  carros;  não  satisfeitas  em  terem  um  carro

pequeno, procuram um carro maior e passam a ter um verdadeiro ônibus dentro de

suas garagens. Por que isso? Porque as pessoas não valem pelo que são, mas pelo

que exibem. Viver numa sociedade fraterna, justa e igualitária é viver numa sociedade

inteligente. É preferível vir a um lugar como esse aqui, de grande adensamento, sem

um carro grande. Sabemos que a maioria das pessoas que possuem carros preferem

os grandes, mesmo que ele seja usado por uma só pessoa.

Qual  o  problema?  A  maior  dificuldade  é  a  educação  para  a  mobilidade.  É

fundamental  mudar  o  paradigma.  Coloco a  frase:  o  sonho do automóvel  acabou!

Talvez  não  seja  uma exclamação,  mas  uma pergunta.  Será  que  acabou?  Posso

continuar tendo automóvel, mas preciso mudar minha lógica de uso do automóvel e

do compartilhamento da via pública. A pergunta é: qual o espaço que ocupo?

Deixo essa última imagem em homenagem aos meus colegas da BHTRANS. Vários

deles estão presentes. Victor Hugo disse que o que move e arrasta o mundo não são

as máquinas,  mas as ideias.  Essa foto foi  tirada nessa lógica de Belo Horizonte.

Temos aqui dois cenários. Belo Horizonte tem em torno de 1,6 ou 1,8 habitantes por

carro.  Se  eles  usarem  carros,  ocuparão  o  espaço  da  primeira  imagem.  Se  não
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usarem carro, ocuparão o espaço da segunda imagem. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Muito obrigado. Agradecemos a participação do Prof. Geraldo

Spagno.

Registro de Presença

O Sr. Presidente - Queria registrar a presença do Conselheiro Daniel dos Santos,

do  Conselho  Nacional  das Cidades,  que aqui  representa  o Comitê  de  Mobilidade

Urbana  da  Secretaria  Nacional  de  Transportes  Urbanos.  Agradecemos  também  a

representação do Vereador Sandro Coelho, da Câmara Municipal  de Santa Luzia.

Obrigado pela presença.

Esclarecimentos sobre os Debates

O Sr. Presidente - Neste instante, daremos início aos debates. Solicitamos àqueles

que  fizerem  uso  do  microfone  que  se  identifiquem,  sejam  objetivos  e  sucintos,

dispensada a formalidade das saudações pessoais. Pedimos também que entreguem

antes sua contribuição por escrito à assessoria. Cada participante disporá de até 2

minutos para fazer a sua intervenção. Lembramos que a leitura e apresentação oral

de  questionamentos  aos  expositores  serão  feitas  de  acordo  com  o  volume  de

inscrições recebidas.

Debates

O Sr.  Presidente -  Temos aqui algumas pessoas inscritas  e algumas perguntas.

Algumas pessoas querem fazer intervenção oral, com uso do microfone. Vamos fazê-

lo de maneira objetiva. Já estamos com o horário um pouco adiantado. Tenho certeza

de que, pela qualidade das provocações, valerá a pena o debate.

Aproveito o ensejo do final da fala do Prof. Geraldo e inicio esta etapa com algumas

questões que foram apresentadas por escrito, além de uma que recebi, curiosamente,

pelo SMS, pelo meu celular. A pergunta é do Gil Sotero, do BH em Ciclo, dirigida ao

Prof. Carlos Henrique Ribeiro de Carvalho: “Qual a taxa de motorização de veículo

individual  em  BH?  Por  que  não  incluíram  a  bicicleta  no  estudo?”  Emendo  essa

pergunta com a questão que me chegou pelo SMS. O Prof. Carlos Henrique Ribeiro

apresentou como baixa, bastante baixa ainda, a taxa de motorização no Brasil  e,

consequentemente, nos Estados. Em contrapartida, o Prof. Emílio Merino apresentou

como alta, extremamente alta, a taxa de motorização no nosso Estado. A pergunta
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que me chegou: “Afinal é alta ou baixa a taxa de motorização que temos aqui e qual a

tendência de aumento e de redução?”

Essa é a primeira questão feita por escrito. Passaremos à apresentação da primeira

questão que será feita oralmente. Apresentaremos as questões que chegaram por

escrito  e  as  questões  que  serão  feitas  oralmente.  Quando  tivermos  um  número

substancial de questões, passaremos a palavra aos componentes da Mesa para uma

primeira rodada de respostas. O primeiro a fazer intervenção oral é José Aparecido

Ribeiro, que representa a ACMinas.

O Sr. José Aparecido Ribeiro - Deputado Paulo Lamac, parabenizo a Assembleia,

especialmente V. Exa., pela sua capacidade de liderança. V. Exa. é um democrata,

consegue  conceder  a  palavra,  ouvir  e  falar  deixando  todos  se  manifestarem.

Parabéns também à equipe dos bastidores, porque foram campeões na condução

deste evento.

Quero dizer ao Prof. Carlos Henrique Ribeiro de Carvalho que estou apaixonado

por ele. Depois do “cara” que estava aqui atrás e já foi embora, o João Luiz, em 25

anos que dedico parte da minha vida à mobilidade nunca vi ninguém dizer o que

precisa ser dito. Temos um monte de românticos. O que mais existe, em termos de

mobilidade urbana, é gente romântica, utópica. Mas o buraco ali fora é mais embaixo.

Professor, o sonho do carro não acabou. O sonho do carro nem começou. Em 1920,

Nova York não tinha nem carro direito, e um visionário chamado Robert Moses estava

fazendo obras porque sabia que o carro faria parte da cultura americana.

Professora,  a senhora  está falando de cultura.  Vamos  respeitar  a cultura.  Os 2

milhões  de  carros  que  circulam  em  Belo  Horizonte  diariamente  não  o  fazem

autonomamente,  não são autômatos,  há uma pessoa por  trás  de cada carro.  Os

românticos  dizem  que  as  cidades  são  para  as  pessoas.  Não  existe  carro

simplesmente por si só, mas porque há alguém dentro dele, dirigindo e precisando de

espaço. É um direito que ele tem.

Não quero me delongar, quero apenas dizer que estou realmente apaixonado por

você. Queria que aquilo que você disse servisse de balizador, e não a utopia que

ouvimos todos os dias aqui, que não nos leva a nada. Você, infelizmente, não falou

sobre obras. As cidades precisam de obras para receber os carros, que têm pessoas
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dentro. Belo Horizonte tinha 150 gargalos que não deixavam o trânsito fluir. Hoje ela

tem  130  gargalos  que  precisam  de  túneis,  viadutos,  trincheiras,  passarelas  e

elevados para o carro que passa aqui na porta - e não precisaria passar aqui se

estivesse  numa  via  expressa  como  a  Amazonas,  Contorno,  Antônio  Carlos  ou

Cristiano Machado -, interligadas, para diminuir a poluição que está aqui. Sou amante

do pessoal das bicicletas porque adoro bicicleta, mas não podemos andar de bicicleta

no meio dos carros. E os carros não estão aqui à toa, mas porque há pessoas que

querem ter carro.

Um percentual  de 12% da mão de obra economicamente ativa do País está na

indústria automobilística. Um percentual de 18% do PIB está na mão da indústria

automobilística. E vocês querem que parem de produzir carros. Que conversa-mole é

essa? Precisamos de obras. Precisamos de metrô, de monotrilho, de BRT e de obras,

viadutos. Vamos a São Paulo - não precisamos ir longe -, onde há quatro viadutos,

um em cima do outro. E nós aqui, nesta titica de galinha do complexo da Lagoinha,

aquele lixo. Fizemos um viaduto na Via Expressa,  Deputado,  e estamos achando

lindo. Há um gargalo de um lado e do outro do viaduto. Sinceramente, parabéns.

Insisto: estou apaixonado por você. Apareça mais vezes por aqui.

O Sr.  Presidente - Agradecemos ao José Aparecido Ribeiro a participação. Mais

uma pergunta foi encaminhada, por escrito, por Guima Jardim, da Associação dos

Usuários de Transporte Coletivo - AUTC -: “O péssimo serviço de transporte público,

o  alto  valor  das  tarifas,  a  falta  de  uma  segurança  pública  de  qualidade  -  que

atualmente criminaliza nossa juventude, principalmente negra - tornam pouco atrativo

ser pedestre e usuário do transporte público. Como resolver isso?”. Deixo a pergunta

para os nossos debatedores.

Há  ainda  duas  sugestões  apresentadas,  por  escrito,  por  Bida  do  Carmo,  da

Associação dos Moradores do Bairro Santa Teresa: “Adotar, como em São Paulo, um

espaço  reservado  às  motos,  na  frente  de  veículos,  antes  da  faixa  do  semáforo,

principalmente nas avenidas, e fazer uma campanha de colaboração dos motoristas

de  carro  e  moto  para  usarem,  preferencialmente,  o  primeiro  corredor  entre  os

veículos, da esquerda para a direita”. Também deixo as sugestões para a análise de

nossos palestrantes. Com a palavra, a Sra. Amélia Costa, Diretora do Sindicato dos
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Arquitetos de Minas Gerais - Sinarq-MG.

A Sra. Amélia Maria da Costa Silva - Estou aqui representando Eduardo Fajardo,

arquiteto,  e  o  Sinarq-MG.  Iniciamos,  em  janeiro,  uma  nova  gestão.  Queria

parabenizar o Carlos Henrique, com quem estive na BHTRANS, há mais de 10 anos.

Fui acompanhando seu crescimento, e realmente você contribuiu muito para turbinar

esse contexto. Queria ainda parabenizar todos da Mesa pela contribuição.

Dirijo  uma  pergunta  ao  Carlos  Henrique.  Você  apresenta  os  problemas  -

externalidades  -  do  aumento  do  transporte  individual  e  traz  muita  informação

interessante  para  nivelar  o  debate.  Na  verdade,  um  dos  objetivos  desse  ciclo  é

uniformizar, além de sabermos como estamos. A minha pergunta é sobre o que pensa

a respeito de políticas capazes de dificultar o acesso ao crédito, criado na década de

60 para proporcionar um mercado favorável  à indústria  automobilística.  Considero

esse mecanismo o grande vilão propulsor do apocalipse motorizado em que vivemos.

Temos que buscar as origens desse processo martirizante da mobilidade urbana.

O que você tem a dizer a respeito? Esse foi um instrumento criado pelo governo

brasileiro na década de 60, e, cada vez mais, o governo coloca lenha nessa fogueira:

reduz o IPI, segura os preços dos veículos, etc. Então, a meu ver, o grande vilão com

que  convivemos  é  o  crédito  muito  facilitado.  Isso  está  provocando  também  o

crescimento da frota de motocicletas. Portanto o governo tem parte nessa história,

pois favorece fortemente a indústria automobilística.

No fórum acontecido no Crea, o Nazareno Stanislau - todos o conhecem, pois é da

área - disse que a indústria automobilística tem uma forte condição de enfrentar toda

essa  situação  e  se  impor.  Eles  estão  com  uma  estrutura  fantástica.  Mas  como

ficaremos do lado de cá, convivendo com esse grande processo de comprometimento

da vida urbana?

O Sr. Presidente - Muito obrigado, Amélia Costa, do Sindicato dos Arquitetos de

Minas  Gerais.  Passamos  a  palavra  à  Marilene  Mesquita  de  Oliveira  Rocha,  da

Prefeitura  Municipal  de  Bom  Despacho.  Em  seguida,  fará  sua  participação  oral

Eduardo Tavares, Ouvidor Ambiental do Estado de Minas Gerais.

A Sra. Marilene Mesquita de Oliveira Rocha - Boa tarde. Minha pergunta é dirigida

ao Emílio. Em nosso Município, sofremos muita pressão pela viabilização do sistema
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de mototáxi.  Gostaria de saber se existe alguma maneira de coibir  esse sistema.

Consideramos que é um sistema perigoso,  de alta  velocidade e não temos como

multar.  Achamos  também  que esse sistema pode  facilitar  o  tráfico  de  drogas  no

Município. Existe alguma maneira de coibir o sistema de mototáxi?

O Sr. Presidente - É uma questão bastante atual. Agradecemos e, logo em seguida,

devolveremos  a  palavra  à  mesa  para  manifestação  a  respeito  das  questões

apresentadas. Muito obrigado, Marilene, agradecemos à Prefeitura Municipal de Bom

Despacho  pela  sua  presença  aqui.  Com  a  palavra,  Eduardo  Tavares,  Ouvidor

Ambiental do Estado de Minas Gerais. Em seguida, passaremos a palavra a Leide

Pinheiro, da Câmara Municipal de Santa Luzia.

O Sr. Eduardo Tavares - Boa tarde, Deputado Paulo Lamac. Não quero trazer o

debate para cá, mas realmente precisamos de obras, como o José Aparecido disse;

porém,  poderíamos  pegar  o  orçamento  dele  para  construir  mil  escolas  e  com  o

restante qualificar os professores e pagar-lhes melhor, porque, na verdade, acredito

que precisamos de educação. Muito me impressionou o nível das apresentações. Eu

destacaria  a  do  nosso último palestrante,  Dr.  Geraldo  Spagno,  porque ele deixou

muito  claro,  nas  entrelinhas  da  sua  palestra,  que  lei,  infelizmente,  é  o  nosso

referencial,  não é política pública. Temos de pegar as nossas leis pelo menos em

discurso,  porque  na  prática  quase  não  temos  nada,  e  fazer  política  pública  que

justificaria  a  existência  do  discurso  ou  até  mesmo  das  opiniões  apresentadas

publicamente ou divulgadas nos jornais. Ainda não temos política pública neste país

para várias coisas e, quando se diz que se tem, entramos em um outro ponto que o

Dr. Carlos Henrique deixou muito claro nas estatísticas que mostrou.

Nosso  palestrante  Emílio  falou  de  projetos.  Temos  de  ter  projetos,  temos  de

apresentar projetos. Não temos de ter projetos, temos de ter ótimos projetos, mas,

antes  disso,  temos  de  ter  planejamento.  No  País  não  temos  essa  cultura  de

planejamento para nada, não apenas para a mobilidade.  Não temos desenvolvida

essa cultura de planejar. Quando o Dr. Geraldo trata de se cogitar, em meu modo de

entender, temos de planejar. Eu trabalho todos os dias e tenho que planejar minha

rotina e estabelecer os tempos. Na sua estatística e na estatística do Prof. Emílio, o

deslocamento das pessoas é de 1 hora e 30 minutos. Isso não está correto. O tempo
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de deslocamento é de três horas porque eu vou e volto. Temos de considerar destino-

origem, origem-destino. Perdemos três horas por dia na nossa locomoção, e, se não

planejarmos isso, será uma falha de procedimento e de postura diante dos demais.

Um outro detalhe que o Prof. Geraldo deixou nas entrelinhas e que o Ipea também

traz com muita evidência é, na verdade, um problema sério, Deputado Paulo Lamac,

que infelizmente não está ao alcance das legislações criadas nesta Casa. O problema

é que, desde a Constituição, existe uma concentração de recursos na União. A União

tem os recursos, mas quem deve fazer a política de mobilidade e de trânsito é o

Município, que não tem dinheiro, não tem recursos.

Vou citar um exemplo. Normalmente, circulo a pé ou de ônibus, e, às vezes, de táxi,

mas muito pouco de carro. Eu morava na Serra e trabalhava no Centro. Ia a pé para o

trabalho no Centro. Um dia resolvi seguir o que manda a lei do pedestre, ou seja,

respeitar a faixa e o sinal de pedestre, e outro dia, decidi que não iria respeitar nada

disso. Ao respeitar o que estabelece a lei, posso garantir aos senhores que perdi 20

minutos do meu tempo. Aí pergunto: qual é a prioridade que o pedestre tem?

Agora vou falar sobre as ciclovias. Fui Vice-Presidente da Federação Mineira de

Ciclismo, sou “mountain biker” e não ando de bicicleta em asfalto. Aliás, proibi a mim

mesmo de fazer isso. Fizeram algumas ciclovias no Bairro de Lourdes, e outro dia vi

um ciclista entrando dentro de um carro, involuntariamente, porque nem convidado

ele foi. O motorista do carro abriu a porta do carro de repente, e o ciclista se chocou

contra o carro.

Não é só querer fazer; temos de saber como fazer para poder fazer bem, e é isso

que está nos faltando. Deixo essa reflexão para os senhores. É mais uma reflexão,

apesar dos pontos colocados, do que propriamente uma pergunta. Obrigado.

O Sr. Presidente - Muito obrigado. Agradecemos ao Sr. Eduardo Tavares. Com a

palavra, a Sra. Leide Pinheiro, caso ela ainda se encontre. Na sua ausência, com a

palavra,  Márcio Gomes.  Se o Márcio não estiver presente,  com a palavra,  a Sra.

Rosângela Peixoto, da Melo Peixoto e Maculan Advogados.

A Sra.  Leide  Pinheiro  -  Boa  tarde.  Meu  nome é  Leide  Pinheiro.  Mesmo tendo

conhecimento deste grande caos,  o que as autoridades e os governantes podem

fazer, se só aumentam os viadutos e alargam as avenidas? Nós, que já somos mais
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velhos, estamos quase indo, e os netos e bisnetos estão apenas chegando. O que as

autoridades competentes podem fazer para melhorar a vida deles?

O Sr.  Presidente  -  Muito  obrigado,  Leide  Pinheiro.  Passamos  a  palavra  à  Sra.

Rosângela Melo Peixoto.

A Sra. Rosângela Melo Peixoto - Boa tarde. É um prazer participar deste evento.

Não tenho tanta experiência quanto o palestrante anterior, o professor, porque não

tenho esse tempo todo de formada, mas já estou nessa estrada a uns 16, 20 anos,

trabalhando especificamente com licitação e contrato de transporte público coletivo,

sobretudo rodoviário, mas também já trabalhei no transporte hidroviário e no metrô.

Concordo  com  todos  os  levantamentos  feitos  aqui.  São  indignações  nossas

também, não apenas como técnicos, mas também como cidadãos que estamos no

trânsito e dependemos dessa mobilidade. Conheço um engenheiro de transporte da

EBTU, do Geipot, um grande nome, o Sr. Silvestre Andrade Puty Filho, que trabalha

nessa área e sempre diz que mobilidade é sinônimo de transporte. Todos queremos

nos transportar ou sermos transportados. A nossa vontade é essa. Todos têm razão. A

Dra. Marinella está certa quando diz que o problema é de mudança de atitude, de

propósito, de conduta e de hábito, mas precisamos de possibilidades para fazer isso.

A minha pergunta é dirigida ao Prof. Emílio. Na sua fala, o senhor disse que são

apresentados inúmeros projetos ao Ministério  das Cidades,  projeto básico,  projeto

executivo,  sem  qualquer  possibilidade  de  análise.  A  minha  pergunta  é  direta  e

objetiva: por que ainda não foram concretizadas as obras das linhas 2 e 3 do metrô

de Belo Horizonte, uma vez que existe projeto básico, projeto executivo e o projeto de

estruturação da PPP? A Presidenta Dilma veio ao Município, aprovou essas obras, já

foi analisado o projeto, mas até hoje isso não saiu do papel.

O Sr. Presidente - Obrigado, Rosângela. Vamos passar a palavra à Sra. Dorinha

Alvarenga, Diretora do Sindicato dos Arquitetos de Minas Gerais e do IAB. Depois,

passaremos a palavra ao Sr. Frederico Guimarães, do Nujup, e, em seguida, para os

componentes da Mesa. Na parte da tarde, teremos a presença do Sr. Ubirajara Tadeu

Malaquias, representante da CBTU, que também terá condições de responder com

propriedade à questão apresentada sobre o metrô de Belo Horizonte. Com a palavra,

a Sra. Dorinha Alvarenga. Seja bem-vinda, Dorinha.
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A Sra. Dorinha Alvarenga - Boa tarde a todas e a todos. Na pessoa do Deputado

Paulo Lamac, parabenizo toda a Mesa. Acho que esse é um evento importantíssimo.

Em 2013, estão sendo realizados vários eventos que nos fazem repensar a nossa

cidade, como a Conferência das Cidades. Aliás, a de Belo Horizonte foi adiada e

gostaríamos de saber se ela vai ou não ser realizada. Também temos as conferências

municipal,  estadual  e  federal  de  meio  ambiente  e  essas  questões  relativas  à

legislação. No ano que vem, teremos os planos de mobilidade, a revisão dos planos

diretores, os planos de saneamento. A minha pergunta tem um pouco a ver com a

pergunta  anterior.  Mobilidade  faz  parte  do  planejamento  urbano,  mas  não  só  do

planejamento  da  cidade.  Como  disse  o  Prof.  Emílio,  também  do  planejamento

regional  e  metropolitano.  A Região  Metropolitana  de  Belo  Horizonte  tem  o  seu

planejamento no Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado -  PDDI - em que um

dos itens é a parte de mobilidade. Mas, como disse a colega, corremos o risco de isso

não sair do papel. Acho que há uma grande distância entre a questão técnica e a

questão  política.  As  decisões  nos  territórios  têm  sido  políticas.  O  Aeroporto  de

Confins, assim como a Cidade Administrativa, estão no eixo Norte, quando a maioria

dos usuários do aeroporto está no vetor Sul. O Prof. Radamés, grande estudioso da

Região Metropolitana de Belo Horizonte, nas décadas de 50 e 60, já falava que Belo

Horizonte ia  parar.  Realmente,  estamos praticamente parados.  Como aliar  a ação

política com a ação técnica? Obrigada.

O  Sr.  Presidente  -  Muito  obrigado,  Dorinha.  Com  a  palavra,  o  Sr.  Frederico

Guimarães, do Nujup.

O Sr.  Frederico Guimarães -  Bom dia a todos.  Acho que,  se fosse utopia,  não

estaríamos aqui, iríamos embora para casa e viveríamos numa boa, do jeito que está.

Prof. Emílio, o senhor falou muito do planejamento integrado que trabalhamos, como

disse a Profa. Marinella.

A Lei da Mobilidade Urbana é de 2012, mas o projeto é de 1995. Se não me falha a

memória,  é  de  autoria  do  Deputado  Alberto  Goldman,  de  São  Paulo.  Foram

apresentadas  algumas  emendas  em  2009.  De  repente,  em  2012,  o  projeto  foi

aprovado. Temos medo de que seja uma lei simbólica. Gostaria de saber qual é o

nível de planejamento, tendo em vista que o Ministério das Cidades é um norte para
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os  pequenos  Municípios,  que,  como  foi  dito  aqui,  têm  várias  dificuldades

institucionais. Qual é o nível de integração dessa política do governo federal com as

demais  pastas,  como por  exemplo  o  Ministério  do  Planejamento,  o  Ministério  da

Fazenda, o Banco Central, o Ministério da Saúde? Qual é o nível de integração, e não

somente de articulação? Existe uma diferença, porque o planejamento integrado é

bem mais que só uma articulação. Em que nível essa política está sendo trabalhada

com as outras pastas que compõem o governo federal? Era isso.

O Sr. Presidente - Obrigado, Frederico. Com a palavra, o Sr. Josadac Marques, do

Instituto Mãos e Vozes. Em seguida, retornaremos a palavra aos integrantes da Mesa

para que façam suas análises, considerações e respostas às questões apresentadas.

Antes da fala do Josadac, gostaria de lembrar que, após o encerramento desta Mesa,

faremos um intervalo para o almoço. Posteriormente, o Plenário será reaberto para o

início dos trabalhos na parte da tarde, em que vamos ter dois painéis excepcionais.

Certamente, vale muito a pena a sequência dos nossos trabalhos na tarde de hoje.

Com a palavra, o Sr. Josadac Marques.

O Sr. Josadac Marques - Em primeiro lugar, Deputado Paulo Lamac, parabenizo a

Assembleia pela iniciativa deste fórum, especialmente pela oportunidade que esta

Casa  tem  proporcionado  à  sociedade  civil,  aos  representantes  de  movimentos

sociais, para que tenham acesso e participação em todo o processo de preparação

desses ciclos de debate. Gostaria de destacar na Mesa a presença de professores, o

papel da academia nesse processo de formação.

Vou  fazer  menção  a  dois  fatos.  Um  foi  abordado.  Estamos  passando  pelas

conferências estaduais e municipais. Estão abertos aproximadamente 20 editais de

conferências até o final do ano, sendo que 14 têm datas confirmadas. Isso mostra a

preocupação do governo com a participação e o controle da sociedade civil nesses

momentos, mas a Conferência das Cidades, que seria realizada em Belo Horizonte,

foi cancelada em função de conflitos de ideologias.

Gostaria de registrar o que ocorreu em Santa Luzia, na conferência, quando houve

a presença da polícia. Foi gerado um B.O. em função dos conflitos. Por quê? Alguns

editais  estão  trazendo  regras  que  não  são  regras.  Cito  como  exemplo  o  edital

nacional da conferência de meio ambiente. No formulário de inscrição, a pessoa deve
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informar até mesmo o número de conta bancária. Não sei qual é a necessidade dessa

informação  num  formulário  de  inscrição  para  a  sociedade  civil.  Talvez  seja  uma

tentativa de evitar a participação das pessoas. A justificação é que, caso seja eleita,

isso facilitaria a transferência de recursos.

Estivemos  em  Santa  Luzia,  fui  fazer  minha  inscrição  e  coloquei  o  meu  CNPJ.

Pediram-me a cópia do estatuto da empresa para confirmar se, de fato,  eu era o

empresário do CNPJ. Como não apresentei o estatuto, só consegui fazer a inscrição

como observador, isto é, sem direito a voz e voto, num momento em que coordeno

vários  projetos  citados  como  referência  internacional.  Em  2004,  um  dos  nossos

projetos no Rio Grande do Norte foi premiado pelo BID e pela ONU como um dos

melhores projetos de mobilidade de juventude do mundo.

Em Belo Horizonte, há dois anos, após ter usado a tribuna desta Casa, fui seguido

e intimidado por uma pessoa que disse que minhas falas incomodavam as entidades

que  representava.  Na  ata  de  uma das  reuniões  anteriores  em que se  discutiram

mobilidade e participação da sociedade, apareceu a seguinte frase: “Solicitamos a

exclusão do Instituto Mãos e Vozes, por desconhecer a sua origem e seus objetivos,

que poderão colocar em risco a segurança da Assembleia Legislativa”. Uma vez que

estamos debatendo mobilidade e participação, parabenizo o espaço cedido a essas

instituições. Registro a preocupação com cláusulas que estão sendo colocadas em

formulários, pois elas podem inviabilizar esse controle, essa participação social tão

apregoada no momento da construção dos planos municipais. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Eu agradeço, Josadac Marques. Iniciaremos as considerações

dos  palestrantes.  Vários  foram  citados  e  questionados  sobre  diversos  temas.

Podemos fazer esse retorno de forma menos rígida, até para possibilitar que haja

diálogo e discussão. Deixo o espaço bastante livre.

A Profa. Marinella sugere que comecemos pelas minorias. Nesta mesa, imagino

que a minoria seja de gênero. Professora, fique à vontade. Da mesma forma, deixo os

demais palestrantes à vontade para proceder a intervenções e complementações,

assim teremos uma abordagem mais complementar sobre as questões apresentadas.

A Sra. Marinella Machado Araújo - Farei um breve comentário. Devo lembrar que,

realmente, ao falar de mobilidade e de circulação no âmbito das cidades de modo
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geral e, como vivemos num mundo capitalista, na perspectiva de Nelson Rodrigues,

“A vida como ela é”, o que passamos de modo geral a ter em mente? Quanto se

perde e quanto se ganha em quanto tempo parado no trânsito?

Faço  um  parêntese:  tenho  me  permitido  falar  de  forma  coloquial,  porque  é

importante que o cidadão que nos escuta, a D. Maria, o Sr. João, a D. Sônia e o Sr.

Pedro entendam que, ao discutirmos mobilidade urbana ou qualquer outra política

setorial, discutimos direitos fundamentais, direitos sociais. É muito fácil ser encantado

por  soluções  que,  num  primeiro  momento,  parecem  resolver  o  problema.  É

extremamente importante apresentarmos esses dados numa perspectiva passível de

compreensão por todos.

É importante  entender  que talvez já  tenhamos feito  todas  as obras possíveis  e

imagináveis em uma cidade com 340km², ou seja, uma cidade pequena; grande em

qualidade, mas pequena em extensão. Não podemos pensar em um lugar de destino

em Belo Horizonte sem que esbarremos numa grande obra. É importante sabermos

que não é por falta de planejamento formal que chegamos a essa encruzilhada. Há

muitos planos, como plano diretor,  PDDI, plano de habitação, plano ambiental. Há

planejamento para todos os lados. Mas esses planejamentos no mundo da vida, na

perspectiva de Nelson Rodrigues, não dialogam conosco.

Toda vez em que vamos a um espaço público para debater soluções de problemas

que afetam a todos nós, entrincheiramo-nos a partir das nossas prioridades. E quais

são as nossas prioridades no mundo em que vivemos? As econômicas. Talvez nos

esqueçamos de que obra gera desenvolvimento econômico, mas circulação também.

Obra gera qualidade de vida? Obra é um fim em si  mesmo ou um meio para se

alcançar um fim? Quando fazemos obras, ganhamos todos? Ganhamos, mas quem

ganha mais? Será que as pessoas que ganham mais pensam que existem outras

soluções que podem passar também por uma mudança de perspectiva da postura e

da forma com que enfrentamos as possíveis soluções para esses problemas? Estava

discutindo aqui  exatamente isso.  O problema da mobilidade não é recente, e não

conseguimos sair  do lugar comum. Continuamos a ver a solução do problema da

mobilidade a partir da ideia de prestação de serviço de transporte, que sabemos ser

inalcançável para a maioria das cidades brasileiras, porque estão falidas. Elas gastam
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o que têm em caixa para investir em folha de pagamento e, mais ou menos, na saúde

e  na  educação.  É  impressionante  como não  conseguimos  sair  do  nosso  próprio

círculo vicioso, ou seja, da caverna que nos aprisiona. Assim sendo, também não

conseguimos resolver os nossos problemas e acabamos não conseguindo dar um

passo adiante.

Parece-me muito concreto sugerir a alguém que planeje os seus gastos e as suas

estratégias de ação quando pretender fazer algo muito simples, como construir uma

casa, fazer um curso, uma viagem. Todos sabem que quem não planeja e resolve, por

exemplo, sem planejamento, ir de Belo Horizonte a Salvador, corre o risco de parar

em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, corre o risco de demorar mais tempo do que

tinha planejado para a viagem. A questão não é planejar por planejar,  mas como

planejar, o que planejar, para quem planejar.

É  muito  importante  que  venhamos  participar  das  discussões,  obviamente

representando os interesses de cada um dos segmentos, mas entendendo que, antes

de sermos empresários, acadêmicos ou técnicos, somos habitantes desta cidade, que

está parada. Era o que tinha a dizer. Muito obrigada.

O Sr. Presidente - Somos nós que agradecemos. A palavra está franca. Gostaria

que  pudéssemos  dialogar.  Os  senhores  têm  o  controle  do  microfone.  Fiquem  à

vontade.

O Sr. Geraldo Spagno Guimarães - Como fui o último a falar, sinto-me minoria para

agora inverter a ordem, mas queria pedir a palavra. É possível? Não queria perder

uma questão brilhante, tanto de ordem prática quanto teórica, não sei quem a fez,

não me lembro do nome da pessoa, mas ela perguntou sobre pista de moto, fazendo

referência a São Paulo, como exemplo.

Queria  tratar  a  resposta  dessa  questão  como uma coisa  bem  ampla  na  lei.  E

também quero aproveitar e agradecer o elogio, que não sei se foi feito a mim, quero

acreditar que sim. Mas à exceção do Carlos Henrique, nós três fomos tachados de

românticos. Isso, depois do Dia dos Namorados, é uma elevação para a minha alma.

Só não sei se estou incluído no elogio, porque o romântico, como dito da plateia, é

aquele que é contra a obra. Na minha exposição, disse que sou a favor das obras.

Então, quero ser romântico, mas quero esclarecer que, quando tratei das estratégias,
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um dos tópicos que trouxe aqui foi a gestão da demanda de transporte, e disse que

ela é mais do que obra, portanto, é obra também.

Quando me formei, há 30 anos, não existia direito à mobilidade, ninguém falava

disso no Brasil. Fui trabalhar com licitação, contratos, concessões e fui advogado, por

9 anos, em uma das 10 maiores empresas de construção pesada. Portanto, minha

origem é  de  trecheiro,  gosto  demais  de  obras.  Só  que  estamos  falando  aqui  de

cidades inteligentes, porque essa é a dicção da legislação que temos hoje no País.

Antes não existia, mas agora existe um imperativo legal que estabelece princípios,

diretrizes,  objetivos, instrumentos e estratégias que obrigam que as obras tenham

inteligência.  Quero  dizer  que,  se  o  aumento  ordenado  e  com  estudo  de  obras

resolvesse  o  problema,  Los  Angeles  não  teria  congestionamentos.  Lá  existem

“highways”,  autopistas  com  8  a  10  pistas,  mas  com  grande  adensamento,  com

congestionamentos caóticos,  porque as  pessoas não foram educadas  para o  uso

ordenado,  mas  para  a  construção  desordenada,  com  foco  no  carro,  e  não  nas

pessoas que dirigem os carros, obviamente.

Quis dizer - e os senhores precisam entender - que Bogotá, usado como exemplo

maior de BRT na América Latina, maior que Quito ou Curitiba, e que nos atraiu para

fazer o BRT em Belo Horizonte, antes de gastar muito dinheiro com obra de BRT,

gastou muito com educação para a mobilidade. Imaginem os senhores se no Brasil,

depois das obras de BRT, que estamos fazendo, graças a Deus, só 5% ou 10% das

pessoas que não usam o transporte público se sentissem atraídas a migrar para o

BRT? Seria um fiasco. O desafio não seria vencido.

A atratividade para a cidade inteligente envolve conscientização e também obras

inteligentes. Agora, respondendo à pergunta, porque estamos sujeitos a um sistema

legal, aqui é uma Casa de leis, estamos estudando e discutindo uma lei que impõe

cidades  inteligentes,  portanto,  obras  inteligentes.  A pessoa  que  perguntou  sobre

moto, mostrou-nos que há necessidade de pistas de motos. Citarei para os senhores

o exemplo de uma cidade inteligente. Estive em Rotterdam, que nem é Capital da

Holanda. Lá, primeiro, há uma pista para atravessar, uma ciclovia; depois, uma faixa

para bonde ou ônibus; e a última, uma só, é uma pista para carros.

Fiquei curioso, não vi congestionamento nenhuma vez, embora apenas uma pista
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dedicada a carros. Existe uma cidade educada, integrada nas boas obras, nas obras

inteligentes  realizadas,  e  não  são  poucas,  são  muitas.  Se  precisarmos  refazer  a

cidade de forma inteligente, haverá obras a “dar com o pau”, para dar dinheiro a todo

o mundo e agradar a todos os gostos e interesses também.

O que se gastou antes com educação para mobilidade lá em Bogotá deu um pós-

venda excelente da obra do BRT, porque as pessoas se sentiram atraídas. Lá existe

desenvolvimento  urbano,  as  cargas  e  as  pessoas  são  deslocadas  de  maneira

eficiente,  rápida,  inteligente,  produtiva,  com  qualidade  de  vida  para  todos,  com

resultados  para  os  empresários,  com  resultados  para  os  construtores,  mas,

sobretudo, com resultado e eficiência para as pessoas que, a meu ver, são o alvo

principal de qualquer lei e desta Casa de leis também.

Gostaria de dizer, no tocante a moto, é uma das medidas. A pista para moto pode

ser uma das medidas que deve ser estudada e debatida, assim como sou muito a

favor dos “bikers”, embora tenhamos uma topografia que mereça uma discussão mais

delicada em Belo Horizonte. Todas essas nuanças, todas essas respostas envolvem

obras, o que também acontece com a pista de motos.

O Sr. Carlos Henrique Ribeiro de Carvalho - Permita-me responder às perguntas

rapidinho. A primeira se refere à taxa de motorização baixa ou alta. O Brasil é um país

desigual em ocupação territorial e, principalmente, em nível de renda. Portanto, as

taxas de motorização que apresentei são taxas médias do País. Mas, obviamente, se

tomarmos São Paulo,  Brasília,  as taxas de motorização já se encontram no nível

americano. E Belo Horizonte também está próximo desse nível. Nos grandes centros

urbanos, a taxa de motorização já está próxima dos níveis mais altos. No Nordeste,

as taxas de motorização são bem inferiores às do Sul e do Sudeste. Se compararmos

metrópole  com  interior,  também  há  uma grande diferença.  Em média,  os  valores

estão em torno de 15 veículos para cada 100 mil habitantes.

No Brasil,  como um todo, há muito a crescer. É óbvio que, nos grandes centros

urbanos, principalmente nos mais desenvolvidos do Sul e do Sudeste do País, essa

taxa de motorização já atingiu níveis bastante elevados. Até mesmo dentro da cidade

de Belo Horizonte, por exemplo, se analisarmos por regiões, a região Centro-Sul tem

uma taxa de motorização muito superior à de outras regiões, em virtude da grande
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desigualdade existente.

Queria dizer que eu também sou romântico - estão querendo me tirar dessa aí - e,

apesar de ontem ter sido o Dia dos Namorados, marquei a viagem esquecendo de

avisar minha esposa. Mas também quero ser incluído nesse grupo de românticos,

“pero no mucho”.

Entrando na questão de políticas de acesso e infraestrutura, quando citei  quatro

eixos de políticas, o primeiro foi relativo a políticas restritivas à aquisição de veículos.

Aqui foi citado o nome do Nazareno, um expoente no tocante a medidas contra a

indústria automobilística; eu, particularmente, acho que é ficar dando murro em ponta

de faca. A indústria automobilística tem seu papel importante na economia do País.

Portanto, acho que as políticas não têm de ser focadas especificamente em barreiras

para a aquisição de veículos, em barreiras nas vendas, apesar de eu ser contra a

redução das tributações, ou seja, políticas focadas para desbalancear o ônus real que

o  transporte  privado  causa  à  sociedade  brasileira.  Então,  deve  haver  tributos,

políticas  que  pelo  menos  minimizem  as  penalidades  que  esse  tipo  de  transporte

causa à sociedade.

Do ponto de vista da infraestrutura, antes de se investir em infraestrutura, há que se

pensar  em  como  fazê-lo,  quais  os  princípios  para  se  fazerem  investimentos  em

infraestrutura  de  mobilidade.  Por  quê? Temos  exemplos  no  Brasil,  da  década  de

1970,  principalmente  em  São  Paulo,  onde  se  investiu  muito  na  construção  de

minhocões,  viadutos  que  passam  debaixo  de  rios,  só  para  automóvel,  e  outros.

Grandes investimentos foram feitos e, na prática, não resolveram muito o problema

da mobilidade. Sou contra investimentos com princípios focados só em atender ao

problema  do  transporte  individual.  Devem-se  qualificar  esses  investimentos.  O

interessante é que isso já está acontecendo em alguns países asiáticos, onde estão

repensando  as  infraestruturas  construídas  na  década  de  1970,  voltadas  para  o

automóvel. Se não me engano, em Cingapura - parece que em Seul também - estão

destruindo todos os elevados e retomando uma posição antiga, que valoriza mais o

ser  humano.  É  preciso  tomar  cuidado  com  os  princípios  a  serem  adotados  no

planejamento dessa infraestrutura.

Pensemos  no  sistema  metroviário  do  Brasil.  São  Paulo  foi  por  esse  caminho
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“rodoviarista”  de viadutos,  minhocões,  etc.  O metrô de São Paulo começou a ser

construído no mesmo ano do metrô da Cidade do México. Hoje a malha metroviária

da  Cidade  do  México  é  três  vezes  superior  à  de  São  Paulo,  e  são  cidades

semelhantes. Parece que houve uma inversão em termos de priorização. Temos de

investir, sim, em infraestrutura, mas com qualidade. E aí há que se pensar primeiro no

transporte público. Para atingirmos o mesmo nível da malha metroviária da Cidade do

México, que corresponde a 1km de metrô para cada 1 milhão de pessoas, teríamos

de dobrar a malha metroviária de todo o Brasil. Seriam investimentos da ordem de

R$60.000.000.000,00,  R$70.000.000.000,00 de imediato.  Temos de tomar  cuidado

com isso.

Nas cidades de porte médio ou mesmo grandes, como Belo Horizonte, estão sendo

adotadas  medidas  envolvendo  o  VLT;  desculpem,  BRT.  Falei  VLT  porque  outros

princípios têm de ser observados na hora de se investir em infraestrutura. Brasília,

por exemplo, planejou construir seu VLT gastando cerca de R$1.200.000.000,00, para

resolver o problema do cidadão de alta renda que chega ao aeroporto e precisa ir ao

setor  hoteleiro  da  Capital  federal.  É  outro  princípio  que,  para  mim,  está  furado.

Devem-se gastar R$1.200.000.000,00 para resolver o problema da classe alta, que

pode utilizar um táxi ou outro tipo de transporte? Não, os grandes problemas estão

principalmente nos acessos das cidades-satélites aos centros geradores de emprego.

O planejamento,  nesse caso,  está equivocado na sua origem. Então,  deve-se ter

cuidado na hora de investir simplesmente porque é urgente melhorar pontos críticos

do trânsito da cidade. Antes disso, é preciso saber que princípios vão nortear esses

investimentos. Isso é fundamental para que não incorramos nos mesmos erros em

que algumas cidades incorreram anteriormente.

Outro ponto interessante é que nós só pensamos em transportar pessoas. Vocês,

legisladores, agentes públicos, têm de pensar não só em transportar pessoas, mas

também em transportar empregos. Quando se distribui melhor a dinâmica econômica

dentro do território, muitas vezes se consegue, pela outra ponta - é claro que são

medidas de longo prazo -, melhorar as condições de mobilidade. Apesar de não ser

estudioso do assunto, eu me arrisco a citar - já foi mencionado aqui - como exemplo

medidas  que  foram  adotadas  em  Belo  Horizonte,  como a  construção  da  Cidade
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Administrativa  na  periferia  da  cidade.  De  certa  forma,  a  valorização  da  periferia,

nesse caso, foi um indutor de desenvolvimento daquela área.

Com isso,  criaram-se fluxos de deslocamentos contrários e,  de certa forma, um

vetor de geração de empregos numa área que era carente em Belo Horizonte. É claro

que existem os prós e os contras. Não estudei isso ainda, mas, em princípio, é uma

medida interessante para distribuir melhor os empregos no território urbano.

Por fim, foi apresentada a questão dos mototáxis. Recentemente houve a Lei do

Motofrete, que não sei detalhar, mas entendi que essa lei permitia a regulamentação

do motofrete, mas não houve a permissão do mototáxi para o transporte de pessoas,

apesar de muitas cidades de portes médio e pequeno estarem regulamentando esse

transporte. Sei que em Santa Catarina houve ações judiciais visando a proibir essa

regulamentação,  mas extensiva apenas ao Estado, já que a ação foi referente às

cidades do Estado de Santa Catarina. Prefiro que os operadores jurídicos falem sobre

essa situação.

Finalizando, sobre a questão da infraestrutura, quero deixar bem claro que ela é

importante, mas dentro de princípios adequados, que são a humanização do trânsito

e  do  transporte,  o  princípio  de  priorização do transporte  público  e  o  princípio  de

igualdade de oportunidades, principalmente para as pessoas de classe mais baixa.

Para isso, será preciso melhorar as condições de operação do sistema de transporte

público para tornar a cidade um pouco mais igualitária, apesar de ser difícil conseguir

isso num sistema capitalista. Mas é obrigação de todo gestor público buscar melhores

condições, principalmente para as classes desfavorecidas.

Agradeço o convite e a atenção dos senhores e fico à disposição no Ipea, para

qualquer debate para o qual seja convidado.

O Sr. Emílio Merino Dominguez - Já que fui mencionado em diversas perguntas,

tentarei responder a elas o mais rápido possível. Com relação à taxa de motorização,

é como disse o Sr. Carlos Henrique. Dados do IBGE e do Detran de 2010 e 2011

mostram que no Brasil,  como um todo,  são 2,9 habitantes por  carro. É uma taxa

baixa,  se  considerarmos  os  outros  países,  mas  se  considerarmos,  por  cidade,

especificamente a taxa de motorização apresentada em São Paulo, Belo Horizonte,

Curitiba, Porto Alegre, Fortaleza, sobretudo, as grandes Capitais,  é alta.  Baixar da
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faixa de 2 habitantes por carro já é entrar em questões maiores, em problemas de

congestionamento.  Em  Curitiba,  a  taxa  é  1,4,  o  que  significa  que  os

congestionamentos  serão  cada  dia  mais  graves,  já  que  não  existem  grandes

investimentos  em  infraestrutura.  Se  considerarmos  esses  patamares,  se

considerarmos que na Europa a média é de 2 habitantes  por carro,  veremos que

algumas  cidades  brasileiras  já  ultrapassaram  esses  umbrais.  Por  outro  lado,  se

considerarmos as cidades americanas,  com 1,1, com 1,3 e 1 habitante por carro,

como é em Minneapolis, onde todos têm carro, então esse será o máximo valor a que

não deveríamos chegar. Isso porque não temos infraestrutura, não temos nada, e,

com certeza, os problemas serão exacerbados.

Alguém perguntou como resolver isso. Praticamente,  a Lei da Mobilidade não é

uma  lei  que  sentencia  o  que  tem  de  ser  feito,  o  que  tem  de  ser  cumprido

especificamente, mas sim nos orienta, porque são diretrizes, ela dá as orientações

necessárias  para que cada Município,  para que cada Estado siga.  Repito que os

Estados são os eternos esquecidos em todas essas políticas de mobilidade, e é o

Estado que tem de começar a ocupar seu espaço vital na estruturação de redes de

cidades, que o território deve ter.  Portanto, é importante remarcar essas diretrizes

fundamentais.

Dou graças a Deus por ser um eterno romântico. Realmente o sou, e desde que

estudava na universidade parti e decidi que esse seria meu caminho. Esse é o meu

postulado, é por onde devo caminhar. Mas ser romântico não significa ser utópico.

Graças  a  Deus,  durante  os  meus  25  ou 30  anos  de  experiência  profissional,  fui

funcionário público em diversos países. Fui funcionário público no Peru, minha terra

natal; fui funcionário público aqui no Brasil, no governo federal, no governo estadual e

no governo municipal. Então, sei o que estou falando, sei como o funcionário público

está sentindo na pele essa implementação. Além disso, sou consultor. Tenho essas

três vertentes pelas quais devo decidir, e decidi ser romântico.

Meu caro amigo, é importante mencionar que há 10 anos se discutia isso que você

muito enfaticamente mencionou. Há 10 anos se discutia uma política de mobilidade

sustentável ou a sustentabilidade. Em todos os fóruns a que se assistia no mundo,

por exemplo, falava-se: ou você está a favor do carro ou está contra o carro. Essa era
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a tônica: ou aqui, ou ali, era dialético. O mundo evoluiu, e agora não somos contra o

carro, mas contra o seu mau uso; pensamos na forma como o carro deve adequar-se

à cidade.  Portanto,  custa mais  adequar  a  cidade ao carro  que o carro à cidade.

Repito: custa muito mais adequar a cidade ao carro que o carro à cidade.

Trago duas pérolas de um congresso em Caxias, na semana passada. Depois de

oito  taças  de  vinho,  disseram-me:  “Professor,  semeie  carros  e  colherá

congestionamentos, e o ponto mais curto entre duas áreas de congestionamentos é

um viaduto”. Essas coisas não saem de mim, mas da própria população que começa

a se sintonizar com esses questionamentos sobre infraestrutura.

Tive a oportunidade de morar por muitos anos na Europa e participar de diversos

projetos,  especificamente  de  infraestrutura.  O  modelo  de  cidade  que  se  está

preconizando, que vocês estão defendendo, por exemplo, é um modelo europeu, um

modelo típico como Madri. O governo construiu a M30, vias circunvaladas no centro

da cidade, a M40, a M60 e está planejando a M80 e a M120. São vias que foram se

saturando, com mais e mais infraestrutura. Todas as cidades do mundo se deram

conta de que esse não é o caminho. Não é proibição ao carro, e sim sua adequação a

essas  novas  normativas.  Coisas  que  nosso  colega  disse.  Em  todas  as  cidades,

inclusive  as  dos  Estados  Unidos,  as  grandes  cidades  americanas,  estão

desmantelando os grandes viadutos para criar parques lineares. Será que estamos

indo contra a história? Será que estamos caminhando em outro sentido? Acredito que

não. O principal é que esses românticos não são contra o carro, mas sim a favor do

transporte  coletivo,  a  favor  dos  pedestres,  os  eternos  esquecidos  de  toda  essa

política, e sobretudo dos ciclistas. É isso.

Dou o exemplo de um fato concreto: quando você vai comprar pão nos dias de

domingo, num dia de sol lindo, a duas quadras de sua casa, você pega o carro. Mas

se não vai de carro, e sim a pé ou de bicicleta, é legal. É essa a adequação do carro.

Essa é a consciência social que devemos ter com os outros, e dizer “não” ao carro e

à infraestrutura. Esse é um raciocínio sumamente interessante, porque às vezes é

tido como romântico e utópico aquele que defende a sustentabilidade, não por teoria,

mas por praticidade, pois tivemos oportunidade de participar de diversos projetos.

Em relação ao mototáxi, devo mencionar duas coisas: o mototáxi como o transporte
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de  pessoas  e  o  mototáxi  como  o  transporte  de  mercadorias.  São  duas  coisas

totalmente diferentes. O mototáxi como transporte de pessoas já foi implantado em

algumas cidades pequenas do Rio Grande do Sul, por meio de lei municipal. Por que

chegamos a esse extremo? Pela incapacidade de o governo municipal e os seus

gestores fornecerem um transporte público de qualidade para essas cidades. Eles

ocuparam um nicho de mercado que estava latente pela incapacidade técnica. Se

existe lei, é uma regulamentação naturalmente municipal, que tem de ser discutida.

Estou  de  acordo  com o  Eduardo quando diz  que,  antes  do  projeto,  deve  vir  o

planejamento. A cultura do planejamento é fundamental, é algo de que não podemos

nos esquecer. Você disse que o Brasil está cheio de planejamento. Lembro-me de

que, no último seminário do Ministério das Cidades, realizado no mês de dezembro,

em Brasília, diziam que o Brasil tem uma farta tradição em planejamento, tem muitos

planejamentos urbanos, planejamentos de todos os tipos, com grandes documentos

que ficam nas prateleiras dos Diretores para enfeitar, mas não para realizar. Onde

está o problema? Na gestão, na implementação, na realidade, de cada um dos itens

que  estão  no  planejamento.  Isso  acontece  porque  muitas  vezes  os  funcionários

públicos  e  os  gestores  públicos  não  estão  capacitados.  Está  faltando  forte

capacitação para esses funcionários.

Em relação às perguntas da Rosângela 1 e da Rosângela 2 - não me lembro os

sobrenomes - a respeito de licitação dos contratos públicos referentes ao metrô de

Belo Horizonte, essa é uma linda história, porque me dá medo falar sobre o metrô de

Porto Alegre. Há 15 anos moro lá, e desde que cheguei, a primeira coisa que vi foi um

seminário  discutindo  se  seria  BRT  ou  metrô.  Desde  esse  momento,  15  anos  se

passaram e seguíamos discutindo o metrô ou o BRT. Alguns eram contra o BRT,

outros eram contra o metrô, e não avançávamos. Mas, graças a Deus, com o PAC e

essa lei  da mobilidade nas grandes cidades,  com o PAC da Copa,  etc.,  a  nossa

querida  Presidenta  Dilma  nos  doou  praticamente  R$2.500.000.000,00  para  a

construção do metrô em Porto Alegre.

É  uma questão  técnica  e  uma  questão  política.  Questão  técnica  porque  Porto

Alegre passou muito tempo discutindo, como todo gaúcho, que discute muito e faz

pouca coisa. Discutem muito e e não passam daí, são contra; ou é do Inter, ou é do
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Grêmio. Passamos muito tempo discutindo e não fizemos os planos especificamente,

os projetos de base, os projetos executivos. Quando o dinheiro chegou, não havia um

projeto  executivo.  Agora  estão fazendo o  metrô para a Copa,  mas isso  vai  durar

muitos anos mais. Em Porto Alegre, num determinado momento, a própria bancada

gaúcha, quando ia negociar, dizia para parar e segurar o negócio. Como técnico, sei

que existe mais uma questão política de conformação das bancadas - se era do PT,

do PDT, do PSDB, etc. - do que propriamente uma discussão.

A famosa discussão sobre o metrô e o BRT é totalmente estúpida, porque os dois

são modais que têm que existir em cidades dessa magnitude. Quem pagará o custo?

Esse é o grande problema. Somos nós, os usuários. Afinal, teremos que sustentar

isso.

Há uma pergunta sobre a ação política e a ação técnica. Com certeza, temos que

partir para ambos os tipos de soluções. Há muitas coisas que temos que considerar.

Eu falava sobre o urgente e o necessário,  que é algo que sempre vivenciei como

funcionário público. Planejávamos, discutíamos, brigávamos e, depois de um par de

semanas,  concluíamos  o  que  era  necessário  para  a  cidade.  Quando  estávamos

prontinhos, diziam que aquilo era urgente, porque o Prefeito queria que fizéssemos

aquele viaduto. Pronto, acabou. Passávamos semanas e meses discutindo o tema,

mas, quando chegávamos a uma conclusão, acontecia isso. Quando mudarmos essa

práxis do urgente e do necessário, caminharemos num bom sentido.

Quanto  à  política  de  integração,  em  relação  à  lei  da  mobilidade,  há  correlatos

importantes,  por  naturalmente  não  estarem  inseridos  no  Plano  Plurianual,

especificamente. Está inserido e coordenado com o Ministério de Indústria e com o

Ministério de Ciência e Tecnologia para as questões da inovação que se promovem.

Mas a lei da mobilidade é o primeiro passo. A partir desse momento, acredito que

terão  de  ser  coordenadas  ações  específicas,  multissetoriais,  entre  todos  os

Ministérios e Secretarias, para poder consolidar e fortalecer a Lei da Mobilidade.

Por último, quero agradecer. É importante dizer para representantes das cidades

pequenas presentes que, finalmente, temos de mudar o modelo de quatro etapas.

Não se deve seguir o modelo de quatro etapas de planejamento, mas sim o modelo

de quatro etapas da gestão. Nós, como funcionários, somos obrigados a licitar, mas
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não gostamos de fazer isso porque demora muito. Se nos apegarmos à Lei nº 8.666

para  fazer  um  processo  de  licitação  levaremos  mais  de  seis  meses  com  as

impugnações. Mas o “timing” político, às vezes, não suporta esse tipo de situação,

portanto  não  queremos  licitar.  Então,  primeiro,  temos  que  mudar  isso.  Quando

licitamos, fazemos isso mal. Não sabemos licitar. Falo como funcionário e consultor.

Quando, às vezes, recebemos um plano, lamentavelmente, nós, consultores, damos

risadas: “Esses caras nem sabem o que estão pedindo”.  Às vezes estão pedindo

demais  e  não  apresentam  o  porquê.  Então,  devemos  licitar,  e  realmente  nossos

funcionários e gestores públicos não estão capacitados, ou seja, falta a capacitação

para saber começar a elaborar editais que realmente tenham incidência sobre nossa

sociedade.

Então, estamos obrigados a licitar, licitamos mal e fiscalizamos mal. Não recebemos

o que deveriam nos dar realmente. E, por último: quando se é obrigado a licitar, licita-

se mal e se recebe mal esse tipo de projeto, formam-se grandes documentos, com

sete  ou  oito  volumes,  muito  bonitos,  com  capa  grossa,  fotos  e  tudo,  mas  que

normalmente  enfeitam  a  sala  do  Secretário  de  Transportes  e  nunca  são

implementados.  Essa é  a  prática  que  temos  que  mudar:  esse modelo  de  quatro

etapas da gestão. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr.  Presidente  -  Somos  nós  quem  agradecemos.  Este  foi  apenas  o  primeiro

painel  desse ciclo  de  debates,  que é a primeira atividade formal  do  nosso fórum

técnico. Quero agradecer muito, em nome da Assembleia Legislativa do Estado de

Minas Gerais, ao Carlos Henrique Ribeiro de Carvalho, à Profa. Marinella Machado

Araújo, ao Prof. Emílio Merino Dominguez e ao Prof. Geraldo Spagno Guimarães, que

nos proporcionaram este início com o pé direito.

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 ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem

do dia regimental, e para a especial também de hoje, às 20 horas, nos termos do

edital de convocação. Levanta-se a reunião.
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ATA DO EVENTO REALIZADO NA 39ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 13/6/2013

Presidência dos Deputados Paulo Lamac e Rogério Correia

Sumário:  Destinação  da  interrupção  dos  trabalhos  ordinários  -  1º  Painel:

Composição da Mesa - Esclarecimentos sobre a dinâmica dos trabalhos - Palavras do

Sr. Berilo Torres - Palavras do Sr.  Ubirajara Tadeu Malaquias Baia - Palavras do Sr.

Célio Freitas Bouzada - Palavras do Sr. Luiz Otávio Portela - 2º Painel: Composição

da Mesa - Palavras do Sr. Ricardo Mendanha Ladeira - Palavras do Sr. Fábio Sacioto

-  Palavras  do  Sr.  Luciano  Medrado  -  Palavras  do  Sr.  João  Paulo  Amaral  -

Esclarecimentos sobre os debates - Debates.

Destinação da Interrupção dos Trabalhos Ordinários

O Sr.  Presidente (Deputado Paulo Lamac) -  Destina-se esta parte da reunião à

realização do ciclo de debates “Mobilidade urbana: construindo cidades inteligentes”,

com os seguintes objetivos: mobilizar o poder público e a sociedade civil em torno do

tema da mobilidade urbana e da construção de cidades inteligentes e sustentáveis;

discutir  os principais temas definidos para o fórum técnico, procurando apontar as

alternativas e os desafios relacionados à questão da mobilidade urbana;  buscar a

sensibilização dos agentes públicos, da sociedade civil organizada, dos trabalhadores

nos sistemas de transporte e da população em geral para a construção dos planos

municipais de mobilidade,  em atendimento à Lei Federal  nº 12.587, de 2012,  que

institui a Política Nacional de Mobilidade Urbana.

Sejam muito bem-vindos. É uma grande satisfação para a Assembleia Legislativa

contar  com  a  presença  dos  senhores  e  das  senhoras.  Estamos  agora  falando

também ao vivo para todo o Estado de Minas Gerais, por meio da TV Assembleia.

O  objetivo  é  darmos  um  rápido  panorama  sobre  a  situação  atual  de

desenvolvimento e aplicação de alguns dos principais modais hoje apresentados e

disponibilizados, não apenas aqui na nossa situação local, mas em todo o mundo,

para a efetivação do transporte coletivo público.

1º Painel

Composição da Mesa

O Sr. Presidente - Convidamos a tomar assento à Mesa para o 1º Painel os Exmos.
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Srs.  Berilo  Torres,  Diretor  Comercial  em Minas Gerais  do Grupo Queiroz Galvão;

Ubirajara  Tadeu  Malaquias  Baia,  Analista  Técnico  da  Superintendência  de  Trens

Urbanos de Belo Horizonte da Companhia Brasileira de Trens Urbanos; Célio Freitas

Bouzada, Diretor de Planejamento da BHTRANS; e Luiz Otávio Portela, Membro da

Comissão de Transportes da Sociedade Mineira de Engenheiros e da Comissão de

Infraestrutura da Câmara de Comércio França-Brasil; e a Exma. Sra. Deputada Liza

Prado, Presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência desta Casa.

Esclarecimentos sobre a Dinâmica dos Trabalhos

O Sr. Presidente - Esclarecemos que, após as exposições, abriremos espaço para a

apresentação de questões ou sugestões. Este é um painel  curto,  então,  seremos

bastante objetivos,  porque, logo após este painel,  entraremos na discussão sobre

infraestrutura para a mobilidade urbana, que é um outro painel e tem uma previsão

robusta em termos de tempo, mas, ainda assim, abriremos essa possibilidade para

esclarecimento a respeito de modais. Essa participação pode ser feita pelos nossos

convidados no Plenário,  como também por aqueles que estão nos acompanhando

pela  internet  ou  pela  TV  Assembleia.  Pela  internet,  basta  acessar  o  portal  da

Assembleia no endereço www.almg.gov.br e clicar no botão “Participe Agora”, para ter

acesso direto aos nossos participantes, ou por telefone, numa ligação gratuita, no

número 0800-709-25-64. Quero informar aos participantes que as apresentações dos

palestrantes estarão disponíveis após o ciclo de debates, na página do evento, no

portal da Assembleia na internet.

Reiteramos o convite para o encontro da Região Metropolitana do Vale do Aço. Este

ciclo de debates que estamos realizando na Assembleia, nesta quinta e sextas-feiras,

é um preparatório  para o  fórum técnico “Mobilidade urbana -  construindo cidades

inteligentes”. Nos dias 17 e 18 de junho, estaremos no Município de Timóteo, no Sesi,

Bairro  Timirim,  realizando  o  encontro  regional  “Mobilidade  urbana  -  construindo

cidades inteligentes”, no Vale do Aço. Logo na sequência, ainda na semana que vem,

nos dias 20 e 21, estaremos no Município de Betim, no auditório da PUC Minas, para

debater os desafios, os projetos e as propostas para a mobilidade urbana na RMBH,

fazendo  aí,  sim,  um  aprofundamento  sobre  as  questões  específicas  da  região

metropolitana.
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Hoje  estamos  neste  ciclo  introdutório  de  debates,  digamos  assim,  afiando  as

nossas  ferramentas,  preparando-nos  e  pondo  em  dia  os  conceitos  para  que

tenhamos condições de promover o debate nas regiões metropolitanas. Em seguida,

estaremos nas macrorregiões de Minas Gerais para a implementação das ações que

a população tanto espera se concretizem, em relação à melhoria da sua qualidade de

vida por meio da mobilidade.

Fica reiterado também o convite para o primeiro encontro regional da nosso fórum

técnico “Mobilidade urbana - construindo cidades inteligentes”, que será realizado em

Montes Claros no dia 25.

Deixo aqui um convite para o ciclo de debates “Um novo olhar sobre a dependência

química”,  que  ocorrerá,  neste  Plenário,  nos  dias  24  e  25  de  junho,  quando

receberemos a visita da Juíza norte-americana Deborah White-Labora, que realiza

um  trabalho  bastante  interessante  e  que  foi  objeto  de  reportagem  recente  no

“Fantástico”,  demonstrando  uma  metodologia  diferente  e  distinta  das  que  temos

implantadas  atualmente  para  o  encaminhamento  do  dependente  químico  que  é

conduzido à Justiça.

O Sr.  Luciano falará brevemente sobre o processo de condução das pessoas à

prisão. Muitas vezes, a prisão é no sentido literal. Neste momento, passamos por isso

no  Brasil.  É  uma experiência  bastante  interessante,  que  será  compartilhada  pela

Juíza Deborah White-Labora. Então, vale muito a pena para quem tiver oportunidade

de participar desse ciclo de debates. Estivemos no ano passado no tribunal especial

de drogas do Estado da Flórida conhecendo esse trabalho. Realmente é algo que

pode inspirar boas práticas para o nosso país e nosso Estado.

Com a palavra, o Sr. Berilo Torres. Seja muito bem-vindo. Obrigado pela presença.

Palavras do Sr. Berilo Torres

Boa tarde a todos. Vou tentar cumprir  o tempo determinado para a exposição a

respeito do monotrilho. Sei que a primeira palestra no turno da tarde é a mais difícil,

pois todos gostam de dar um cochilo, mas tentarei ser o mais breve possível para que

o cochilo  fique para a  segunda palestra.  Vou falar  um pouco sobre o monotrilho.

Primeiramente, gostaria de agradecer à Assembleia Legislativa por essa oportunidade

e parabenizá-la por cumprir um dos seus papéis, desenvolvendo um trabalho muito
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importante, muito atual e real na nossa vida cotidiana.

É  difícil  falar  sobre  monotrilho  sem  explicar  os  outros  modais  de  transporte  e

compará-lo a eles. Então, vou falar  um pouco sobre a definição de cada modal e

entrar na definição do que é o monotrilho. Depois passaremos um vídeo de apenas 4

minutos, que mostra a obra que está sendo construída no metrô de São Paulo, a

Linha Prata do monotrilho. A empresa que dirijo em Minas Gerais é parte integrante

do  consórcio  consultor.  Irei  pular  esses  dados  todos  que  já  conhecemos  e  que

principalmente na parte da manhã foram muito comentados. O resumo de todos eles

e de todas as  informações é  essa confusão,  é a disputa palmo a  palmo por  um

espaço entre ônibus, carros, motocicletas, bicicletas e pedestres. Isso não precisa ser

muito explicado, pois todos nós sofremos no dia a dia o engarrafamento, que nos leva

realmente a debater a mobilidade urbana.

Para se selecionar  um sistema de transporte para um Município e uma cidade,

principalmente para cidades com mais  de 1 milhão de habitantes,  são analisados

vários tipos de transportes. Tem de ser feito um estudo preliminar para escolher o

sistema de transporte, dentro do conceito de mobilidade urbana e principalmente do

conceito  de  integração.  Poderíamos  enumerar  vários  pontos  que  deveriam  ser

levados em conta para essa análise, como a tecnologia de sistema, a integração com

as redes de transporte público existentes - isso é muito importante -, a disponibilidade

de espaço físico das vias, o entorno urbano do traçado, as desapropriações - no caso

específico  de  Belo  Horizonte  são  muito  importantes  -,  as  características  e

interferências ambientais, a oferta e a demanda de passageiros - isso é óbvio -, os

investimentos iniciais, o prazo e a otimização da construção, o modelo de exploração

do  sistema,  a  qualidade  do  serviço  oferecido,  a  durabilidade  da  solução  e  a

possibilidade  de  ampliação  do  sistema  para  atender  à  demanda  crescente.

Considerando todas essas premissas, avaliamos e fazemos essa comparação com

os outros modais. O monotrilho se adapta muito bem às condições específicas de

Belo Horizonte. Vale ressaltar que nós, como empresa privada que faz investimentos

no Estado, procuramos desenvolver algum tipo de trabalho que pudesse somar, para

atender as necessidades, principalmente da cidade de Belo Horizonte. Chegamos a

desenvolver estudos que nos levassem a determinar o modal em que poderíamos
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investir, em uma parceria público-privada e até mesmo como investimento próprio.

As comparações que vou fazer agora são bem direcionadas à situação de Belo

Horizonte. Este gráfico é interessante porque mostra em linhas gerais a posição do

monotrilho  comparada  à  velocidade  e  à  capacidade  de  passageiros,  hora-pico-

sentido. Isso quer dizer o seguinte: é claro que um modal de transporte tem de levar

em conta a capacidade, a velocidade e o deslocamento desses passageiros. Vocês

podem ver que o monotrilho se encaixa bem nisso, já que tem uma capacidade de 20

mil a 50 mil passageiros hora-pico-sentido - vale ressaltar que a obra de São Paulo

está projetada e sendo construída para 48 mil passageiros hora-pico-sentido -, com

uma velocidade razoável, entre 25km/h a 30km/h, ou às vezes até mais, acima de

40km/h. Por este gráfico,  vemos claramente que sem dúvida alguma o metrô é o

melhor modal de transporte em massa de passageiros.

Este quadro, que está um pouco difícil de visualizar, traz uma comparação de vários

pontos de cada um dos modais, mas vamos passar para a frente, pois isso é muito

específico.

Aqui, temos uma rápida definição do que é BRT. Esse sistema implica um corredor

específico para os ônibus, cujas principais vantagens são ter mais capacidade do que

o ônibus convencional e ser mais rápido do que os outros veículos no tráfego, quando

adotada a pista exclusiva, que é o caso do BRT de Belo Horizonte. As desvantagens,

em nossa avaliação, são que ocupa um espaço muito grande para sua instalação e

uso e tem menos capacidade do que outros sistemas de trânsito urbano, como o

monotrilho. Aqui, temos fotos de BRTs pelo mundo, para fixarmos bem o que é o BRT.

O veículo leve sobre trilho -  VLT - é outro sistema moderno que também usa a

unidade “multicar”, ou seja, os vagões; tem nível do piso baixo, no mesmo nível dos

pedestres,  e  alta  “performance”,  maior  do  que  o  trem  convencional,  exatamente

porque pode trafegar com um volume maior de passageiros. Entre as desvantagens

do  VLT,  eu  diria  que as  principais  são  as  dificuldades  em  função  do  relevo e  a

separação que a sua adoção faz em uma cidade, que passa a ser dividida entre um

lado e outro do trilho. Aqui, vemos fotos que mostram que o VLT tem necessidade de

espaço e implica a construção de viadutos para cruzamentos. O monotrilho é um trem

com tração elétrica e sustentação por pneus, para dar direção, que se desloca sobre
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uma  viga,  com  pneus  laterais,  para  sua  orientação  de  trajeto  e  consequente

estabilização. A viga-guia é sustentada por pilares, com toda a fundação. Como o

alarme  soou,  acho  que  meu  tempo  está  se  esgotando,  e  por  isso  vou  passar

diretamente  às  vantagens  do  monotrilho,  para  que  possa  exibir  o  vídeo  que  é

bastante didático e mostra exatamente como é o método consultivo e as principais

vantagens do monotrilho.

Entre as principais vantagens está a menor necessidade de desapropriação. Isso é

indiscutível, porque o monotrilho é elevado sobre pilares e pode ser construído nos

canteiros centrais das avenidas. Com isso, a necessidade de desapropriação é muito

pequena. Para que tenham uma ideia, nos estudos que desenvolvemos para Belo

Horizonte, avaliamos um monotrilho que atendesse do centro da cidade ao Aeroporto

Internacional Tancredo Neves, em Confins, obviamente fazendo uma análise da sua

integração  com os  modais  existentes,  ou  seja,  o  BRT e  o  metrô  -  a  Linha 1,  já

existente, e as futuras Linhas 2 e 3 -, passando pela Lagoinha, Pedro II,  Catalão,

Mineirão, Aeroporto da Pampulha e a Cidade Administrativa e chegando ao Aeroporto

de Confins.

Foram  quatro  desapropriações.  Dessas  quatro,  três  são  pelos  acessos  das

estações. Então, por essa magnitude, podemos ter ideia da questão, que são 44km, e

estamos falando de quatro desapropriações. Acredito que essa é uma das grandes

vantagens do monotrilho.

Há maior velocidade na implantação de obras. Pela experiência própria, essas fotos

que  apresento  são  do  nosso  canteiro  de  obras  em  São  Paulo,  onde  estamos

conseguindo produzir e fazer 5km de obras por ano. Estamos construindo também o

metrô de São Paulo e do Rio de Janeiro, aproximadamente 1.200km por ano.

A questão da capacidade do monotrilho é muito interessante, muito combatida. O

monotrilho  pode  chegar  até  sete  carros.  Nessa  composição  de  sete  carros,  o

monotrilho  pode  carregar  até  1.070  passageiros.  Essa  é  uma  situação  bastante

extrema,  vamos dizer  assim.  O projeto de são Paulo  está especificado,  projetado

exatamente  para  esse  número  de  carros  -  sete  carros,  transportando  1.070

passageiros por composição. No caso de São Paulo, serão 48 mil passageiros por

hora-pico-sentido. Se considerarmos 10 horas de operação, estaremos falando de
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480 mil a 500 mil passageiros por dia.

Dentro do nosso estudo, Belo Horizonte não comportaria mais que quatro carros até

2030. Então, nesse aspecto, ele estaria bem dimensionado, com a metade de carros,

e poderia perfeitamente atender à demanda até 2030. É importante dizer que cada

carro é autopropelido. O custo de implantação, principalmente comparado ao metrô, é

bem mais barato, eu diria, em torno de três vezes menos que o metrô. Considerando-

se a questão de desapropriações, principalmente hoje, com problemas da construção

do BRT na Pedro I, as dificuldades com desapropriações não somente atrapalham na

própria  construção  como  encarecem  muito  mais  o  empreendimento.  O  que  é

importante é que há pouco ruído e não há emissão de gases, porque a tração é

elétrica. Também é aplicável para curvas acentuadas e vias íngremes, o que é muito

importante, uma das coisas que também escutamos e avaliamos. O relevo de Belo

Horizonte é muito específico, muito característico. Nesse modal, pode-se compensar

a diferença de níveis com a altura dos pilares.

Então essa é também uma das vantagens, com curvas e com raio menor do que

50m.  Por  isso  serão muito  poucas  as  desapropriações  até  o  Aeroporto  Tancredo

Neves. Há menor interferência sobre o trânsito durante as obras, na construção e na

operação. Não há passarela, não há viaduto, passa tudo por cima.

Antes  de  passar  o  filme,  eu  diria  que  somente  um  meio  de  transporte  com

característica  de  conforto,  segurança  e  confiabilidade,  como é  o  monotrilho  seria

suficientemente atrativo para os motoristas de automóvel deixarem de usar este.

Encerrarei minha fala com a apresentação de um vídeo da obra do metrô de São

Paulo, que tem a participação da nossa empresa na construção. Muito obrigado.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à apresentação de “slides” e à

exibição de vídeo.

O Sr. Presidente - Agradecemos ao Sr. Berilo Torres, que compartilhou conosco a

experiência do monotrilho. Com a palavra, o Sr. Ubirajara Tadeu Malaquias Baia, para

sua apresentação sobre o modal metrô.

Palavras do Sr. Ubirajara Tadeu Malaquias Baia

Boa tarde a todos. É um enorme prazer vir aqui, representando o Superintendente

da Superintendência de Trens Urbanos de Belo Horizonte da CBTU. Em nome do
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Superintendente, Dr. Jorge Antônio Vieira, cumprimento o Deputado Paulo Lamac, na

pessoa de quem cumprimento todas as autoridades presentes.

Enfocaremos aqui a tecnologia dos metrôs. A minha proposta não é falar sobre o

metrô de Belo Horizonte, mas sobre a tecnologia de metrô. Nesta parte inicial, falarei

somente sobre os sistemas em operação. Existem, em operação, ao redor do mundo,

181 sistemas de metrô, dos quais 7 estão no Brasil. Esses sistemas começaram a ser

implantados ainda no século XIX, em Londres,  na década de 1860.  No quadro à

esquerda,  vocês  podem ver  como foram sendo implantados historicamente  esses

sistemas.

Logicamente  que  todos  esses  grandes  sistemas  que  há  ao  redor  do  mundo

começaram com um trecho de metrô que depois se transformou numa linha, assim

como foi construído um outro trecho de uma linha até formar as malhas e os sistemas

que há hoje. Nenhuma Capital do mundo até hoje está com o seu sistema de metrô

implantado. Então, Belo Horizonte não fica diferente disso. Nunca estaremos com o

sistema de metrô implantado em Belo Horizonte nem na cidade do México e de São

Paulo. O metrô vai crescendo com a dinâmica das cidades.

Esses 181 sistemas estão espalhados nesses países. Neste quadro aqui embaixo,

os senhores veem os países que possuem só um sistema. Como disse, no Brasil, há

sete sistemas. Os senhores podem ver que a Alemanha, os Estados Unidos, o Japão

e a China estão mais presentes nessa tecnologia.

Nessas  redes  de  metrô  hoje  implantadas,  podemos  obter  diversos  sistemas  e

diversas tipologias de traçado. Isso dependerá muito da característica da topografia

da cidade e do relevo,  se é uma cidade litorânea ou cortada por  um rio  ou uma

montanha.

Belo  Horizonte  está  nesse  sistema  linear.  Na  realidade,  o  nosso  sistema  é

composto somente de uma linha. Logicamente, conforme disse, todos esses sistemas

mais complexos que já formam uma rede e uma malha realmente começaram a partir

de linhas.

Primeiramente falarei sobre o material rodante. Para quem não o conhece, essa é

uma terminologia técnica para descrever os trens. Então veremos primeiro a ótica do

material rodante, dos trens e depois da via e das estações.
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Normalmente, um sistema de metrô -  aliás, quando é metrô mesmo - comporta

trens específicos para aquela tecnologia. Embora no Brasil  tenhamos abandonado

um pouco o transporte ferroviário, sobretudo de passageiros -  aliás, o metrô foi atrás

dessa triste realidade e, então, foi abandonado -, hoje estamos acordando para isso,

para coisas que o mundo já fez há muito tempo.

O que está entre parênteses e em amarelo são dados do nosso sistema de Belo

Horizonte. Ouvimos diversos adjetivos pejorativos do nosso sistema. Há aqueles que

pensam que não temos um metrô, mas um trem de subúrbio, isso ou aquilo. Não é

assim, e estamos até bem localizados naqueles 181 sistemas ao redor do mundo.

O tamanho da composição é normalmente de 4 a 10 carros. Aliás, “carros” é a

terminologia para vagão de passageiros; e “vagão”, para veículo de carga. Quando

dissermos “carro”, significa vagão de passageiros. A capacidade de passageiros é de

1.500 a 3.000 por trem. Um trem comporta isso tudo. Haverá um pequeno exercício

na frente, e os senhores verão que é de estarrecer.

O intervalo das viagens na hora-pico - HP - tem de ser menor que 6 minutos para

ser considerado um sistema de metrô. No nosso pico aqui, tanto da manhã quanto da

tarde, oferecemos viagens a cada 4 minutos.

A frequência das viagens na HP é de 20 a 40 viagens. Só oferecemos 13 viagens

justamente por falta de frota. Com a frota que temos e o sistema de sinalização da

via, não dá para haver mais viagens.

Taxas de aceleração e desaceleração. Em razão de as estações serem próximas,

os veículos de metrô têm altas taxas de aceleração e desaceleração. Num processo

histórico a que não vale a pena nos referirmos, os nossos trens foram dimensionados

por um outro tipo de serviço. Com o desenrolar e o passar dos novos rumos que o

sistema  de  Belo  Horizonte  tomou,  passaram  a  fazer  essa  função  de  metrô.  Na

realidade, não é mesmo uma função para a qual foram projetados. Além de serem

antiquados, são modelos... O projeto dos nossos trens é da década de 1970, então, já

estão defasados tecnologicamente.

Velocidade de operação. Para ser um sistema de metrô, a velocidade de operação

é de 25 a  40km/h.  Temos de ter  cuidado ao nos referirmos a essas velocidades

porque o nosso trem pode andar a até 80km, 90km por hora, mas a velocidade de
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operação é a velocidade média de um extremo a outro. Então, a qualquer hora do dia

em que se pega um trem da Estação Vilarinho até Eldorado, pode haver  jogo de

Atlético e Cruzeiro, pode estar caindo temporal, chovendo canivete, o que for, ele vai

gastar 45 minutos. É um transporte que tem confiabilidade. A pessoa pega o trem

cheio,  lotado,  mas  ela  sabe  que  no  prazo  “x”  estará  em  seu  destino.  Para  ser

considerado sistema de metrô, tem de se transportar acima de 40 mil passageiros por

hora-pico-sentido. Aqui, por falta de capacidade, estamos transportando somente 25

mil.

Na óptica de estações e via permanente, onde o trem anda, para ser considerado

um sistema de metrô ele tem de ser troncal, com terminais de integração com outros

módulos.  Temos  grandes  sistemas  de  integração  construídos  pela  CBTU  com

recursos do governo federal,  mas,  infelizmente,  algumas delas  nunca tiveram seu

papel  maciçamente  desempenhado.  Isso  está  sendo  mudado.  Temos  um  grande

terminal. A maior estação é a do Eldorado, onde há um grande terminal de integração

não  apenas  com  o  Município  de  Contagem,  mas  também  com  toda  a  região

metropolitana do Setor Oeste.

Tem de ser um sistema totalmente segregado. Para se ter um metrô, não pode

haver  passagem de nível,  de pedestres,  para se ter  controle sobre esse sistema,

completamente  supervisionado  por  um  centro  de  controle  operacional  -  CCO.  O

nosso metrô é vigiado constantemente, 24 horas por dia, 365 dias ao ano, por CCO.

Na  madrugada  não  há  trem  transportando  pessoas,  mas  há  veículos  fazendo

manutenção da via, da rede aérea. Trabalhamos com energia elétrica de alta-tensão,

3.000V, e a segurança tem de ser extremada para que não ocorram acidentes. O

tempo todo o CCO está em contato com maquinistas, condutores de trem, todas as

estações  e  a  segurança.  Tudo é  monitorado  por  câmaras  nas  estações,  como a

chegada e a partida do trem, e tudo fica gravado, registrado, e isso é de fundamental

importância para o funcionamento do sistema do metrô.

A distância média entre estações é de 500m a 2km. O nosso sistema aqui, a nossa

linha entre as estações é, em média, de 1,6km.

Área territorial atendida. Por ter sido construído aproveitando o leito ferroviário, que

já existia, da Rede Ferroviária Federal, a maior parte das nossas estações, da nossa
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linha não está onde a população está. Isso é um problema do nascedouro, do projeto,

do  sistema.  Na  medida  do  possível,  a  cidade  está  descobrindo  o  metrô  e  vai

ocupando essas áreas lindeiras.

Tipo de via em relação ao tecido urbano: isso não quer dizer que o metrô tem de ser

subterrâneo. Ele pode ser subterrâneo, elevado ou em superfície, como o nosso. É

comum  que  nos  grandes  centros  ele  seja  subterrâneo,  nas  áreas  densamente

povoadas,  habitadas,  construídas,  mas,  quando  se  sai  dos  grandes  centros,  ele

emerge, vai por via elevada ou superfície. Às vezes se utilizam túneis para transpor

rios, montanhas, coisas assim.

Ali é demonstrado o que há de mais moderno na tecnologia metroviária. Isso é em

São Paulo, Linha nº 4 do metrô de São Paulo, uma PPP, operada por um grupo no

metrô de São Paulo, mas não pertence à estatal do governo de São Paulo.

Esses trens que vocês estão vendo é o que há de mais moderno em termos de

tecnologia para metrô. Não têm condutores e são controlados remotamente.

As estações têm uma parede de vidro com portas de vidro que só abrem na hora

que o trem para e as abre. As portas da plataforma abrem junto com as do trem. Isso

evita um problema, aliás grave, que os sistemas de metrô, os sistemas de transporte

ferroviários de passageiros têm: os suicídios. Isso não é divulgado, não é vazado

para  a  imprensa  justamente  para  evitar  que  mais  pessoas  procurem  essa

modalidade, vamos dizer  assim, de dar  fim à vida. Isso é problema em todos os

sistemas de metrô do mundo.

Custos de implantação. Como na velocidade, temos de ser muito criteriosos. Falam:

“Metrô é caro, é isso e aquilo, e o quilômetro custa 'x' milhões de dólares”. Primeiro, o

que está sendo considerado nesse custo? Porque não é a via. Uma linha, um sistema

de metrô ferroviário não é igual a uma linha de transmissão ou a uma rede de tubos.

É um sistema muito complexo. Realmente é caro, mas o mundo todo está investindo

nessa tecnologia, e não podemos ficar para trás e esperar que as coisas caiam do

céu. Então isso tudo faz parte dos custos, ou seja, os trens, os sistemas e as oficinas

de manutenção. Esse não é o custo só da via. Isso dependerá muito do que se quer

ter como metrô e do padrão de conforto, de luxo das estações e da tecnologia do

trem. Mostrarei fotos de algumas estações de metrô em cidades que a maioria das
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pessoas presentes nunca devem ter ouvido falar.

Esta foto é do metrô de Tashkent, a Capital do Uzbequistão, ex-República Soviética,

hoje um país independente. Vejam o padrão da estação deles. Usaram granito no

piso, tudo muito chique, em uma cidade com 2.200.000 habitantes. Todos os sistemas

das cidades que irei mostrar têm três, quatro, cinco linhas de metrô.

Bucareste, Capital da Romênia, tem 2.000.000 de habitantes. Isso aí é uma estação

de metrô de Bucareste.

Metrô de Baku, Capital do Azerbaijão, cidade de 2 milhões de habitantes. Lembrem-

se de que essas cidades têm redes de metrô com três, quatro, cinco linhas.

Agora, pode-se fazer metrô como o de Estocolmo, na Suécia, uma cidade com 800

mil habitantes. Ela tem a mesma população de Uberlândia. A escavação na rocha não

foi  revestida.  Em  vez  de  se  gastar  com  mármore,  granito,  coisas  ou  materiais

caríssimos, bonitos ou bons, as paredes foram simplesmente pintadas e iluminadas.

Tem-se cada resultado magnífico,  com custo muito menor,  ou seja,  o resultado é

sensivelmente espetacular e belo.

Esta  tela  mostra  a  análise  econômica  do  metrô  de  São  Paulo.  Não  podemos

analisar  um  sistema  caro  e  complexo  como  o  metrô  simplesmente  pela  ótica

financeira. Metrô nenhum no mundo dá lucro. Há só três ou quatro que conseguem

empatar  o  custo,  mas  lucro  não  dá.  Se  formos  esperar  metrô  dar  lucro  para  o

implantarmos em Belo Horizonte, devemos partir para outra coisa, porque metrô não

dará lucro. Então, por que o mundo inteiro constrói metrô, como se falou hoje pela

manhã? Porque o mundo inteiro já descobriu isso. Esse estudo feito pelo metrô de

São Paulo saiu nesta semana. Esses dados são relativos a 2012. Embora no ano

passado  o  metrô  de  São  Paulo  tenha  dado  um  prejuízo  financeiro  de

R$34.800.000,00, a economia gerada para a cidade é de R$7.200.000.000,00. Isso

corresponde ao que a cidade teria de gastar para fazer cumprir o papel que o metrô

cumpre. Então, emissão de poluentes, consumo de combustível, custo operacional de

ônibus e de automóveis, enfim, com essas coisas todas, chegaram a essa cifra. Se

você dividir R$7.200.000.000,00 por R$34.000.000,00, achará 206 vezes. É por isso

que o mundo inteiro investe em metrô, e nós ainda estamos discutindo se ele é viável

ou não.
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Aqui, vemos a guerra urbana. A foto é semelhante àquela mostrada hoje cedo. Essa

foto é típica e está na internet.  Essa quantidade de pessoas nos seus carros, no

transporte individual, que forem transferidas para os ônibus, vai ocupar somente a

área da via destinada a ônibus. Então vamos fazer um pequeno exercício. Qual é a

solução para a  guerra  urbana? É transporte  público,  não construir  mais  viadutos,

alargar vias e abrir túnel para o carro passar. É investir pesado, maciçamente, em

transporte público.

Taxa de ocupação dos carros. Sabemos que no Brasil tem 1,4 pessoas por carro.

Se vocês fizerem uma pesquisa, acharão mais ou menos esse número. A capacidade

de transporte do ônibus, padrão BHTRANS, em Belo Horizonte, é de 80 pessoas.

Capacidade de transporte no nosso trem, no trem existente hoje na CBTU. Vamos

fazer  umas  continhas  rápidas  e  assim  vamos  achar  nosso  trem.  Se  as  pessoas

pegarem um trem lotado, com 1.026 pessoas, e essas pessoas forem transferidas

para um Uno Mille,  para um carro particular,  nessa taxa de ocupação de 1,4,  se

compararmos o trem com o ônibus, acharemos uma fila de Uno Mille de 4,4km. Para

quem não tem noção do que seja essa quilometragem, trata-se de uma fila que vai da

Praça Sete à portaria do Cefet, na Nova Suíça. Isso se refere a apenas um trem.

Como eu previa, não vai dar para falar da outra parte, sobre o trem metropolitano.

Esse  trem  verde  -  só  para  chamar  a  atenção  de  vocês  -  se  refere  aos  trens

metropolitanos da região metropolitana da cidade.  Eles  possuem dois  níveis,  dois

pisos. Em todas as Capitais europeias e nas maiores cidades, como Milão, existem

sistemas desse tipo. Então o metrô está dentro da cidade e os trens metropolitanos

estão nos arredores.

Gosto muito de comparar Belo Horizonte com Madri. Essas cidades têm a mesma

população. Belo Horizonte e Madri possuem 5 milhões de habitantes.

No centro de Madri, existe um sistema de metrô com 12 linhas subterrâneas. Nessa

cidade, quase todo o sistema é enterrado. Lá, os trens metropolitanos são de dois

níveis, os trens de Cercanías. Darei um exemplo: se houvesse esse sistema em Belo

Horizonte, um desses trens sairia de Divinópolis, passaria debaixo de Belo Horizonte

e  iria  para  Itabira;  outro  trem  sairia  de  Sete  Lagoas,  passaria  debaixo  de  Belo

Horizonte e iria para Lafaiete; outro trem sairia de Pará de Minas, passaria debaixo de
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Belo Horizonte e iria para Ipatinga. Esse tipo de trem sai de 15 em 15 minutos, de 20

em 20 minutos, com pontualidade britânica.

Os  trens  regionais  são  mais  ou  menos  como  os  trens  metropolitanos,  porém

localizados em cidades interioranas.

Para finalizar, gostaria de agradecer a todos e passar um vídeo de menos de 1

minuto, sobre uma propaganda do metrô de Madri, veiculada na televisão aberta na

Espanha. Vocês vão reparar que a cidade é vista por baixo.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à apresentação de “slides” e à

exibição de vídeo.

O  Sr.  Presidente  -  Agradecemos  muito  a  presença  do  Sr.  Ubirajara  Tadeu

Malaquias. Com a palavra, o Sr. Célio Bouzada.

Palavras do Sr. Célio Freitas Bouzada

Boa tarde a todos. Deputado Paulo Lamac, obrigado por esta oportunidade. A nossa

fala é sobre o BRT e, ao falar do nosso projeto, salientamos a qualidade do sistema

BRT.

A primeira transparência  é uma agenda da apresentação,  portanto,  vou pulá-la.

Esta é a nossa cidade de Belo Horizonte com a divisão modal do transporte hoje.

Aqui estão as nossas divisões de contrato para operação do sistema de ônibus. O

“slide” mostra também as quatro regiões da cidade, por exemplo, do Barreiro e de

Venda Nova e seus sistemas de transporte público por ônibus.

Aqui está um desenho esquemático do nosso futuro, do nosso plano de mobilidade.

Pretendemos chegar a 220km de rede estruturante de transporte composta por BRT e

metrô. Eventualmente, no futuro, poderemos ter outras modalidades, mas é com o

metrô e o BRT que trabalhamos hoje. Vocês vão perceber, na apresentação, que o

BRT em Venda Nova, nas Estações Vilarinho e São Gabriel, é integrado ao metrô.

Aliás, o metrô é um elemento importante no resultado esperado para o sistema.

O que é o BRT? É um sistema de transporte que proporciona mobilidade urbana

rápida,  confortável  e  com  custo  eficiente,  por  meio  de  infraestrutura  segregada,

garantindo  prioridade  de  circulação  ao  ônibus  no  sistema  viário  da  cidade.  Há

também  um  trabalho  de  “marketing”,  porque  pretendemos  levar  a  esse  sistema

conforto, qualidade e confiabilidade.
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Em um sistema de BRT, precisamos da infraestrutura física, normalmente o sistema

viário da cidade adaptado para esse tipo de operação; da tecnologia - a principal é o

ônibus, mas também há o sistema de comunicação, de controle e de informação ao

usuário;  do  arranjo  institucional,  que  é  o  sistema  de  bilhetagem,  de  operação  e

fiscalização, e da operação propriamente dita.

Aqui temos diversos tipos de BRTs e suas características. Temos desde um BRT

mais simples até o mais completo. Se olharmos os manuais de BRT, veremos que há

BRT que transporta  o  mesmo volume de  passageiros  do  metrô e  BRTs bastante

singelos, sem capacidade de ultrapassagem. O tipo de BRT dependerá da demanda

que  pretendemos  atender.  Assim,  deve-se  escolher  o  que  ofertar  condições  de

atendê-la.

Esse  “slide”  foi  elaborado  pelo  Ministério  das  Cidades;  considero-o  bastante

elucidativo,  porque  mostra  a  posição  do  BRT frente  aos  outros  modais.  Ele  não

concorre  com  outros,  pois  tem  faixa  específica.  Dependendo  do  volume  de

passageiros a serem transportados, o metrô tem de ser a solução. No nosso caso,

temos um volume razoável de passageiros a serem atendidos pelo BRT, e o custo de

implantação foi menor. O nosso sistema viário já estava implantado, e, em grande

parte dele, fizemos adaptações.  Além disso, o sistema já estava contratado. Quer

dizer,  já  havia  o  arranjo  institucional  e  a  oportunidade  de  financiamento  que  se

colocou à época, por causa da Copa do Mundo.

Aqui temos o sistema que está sendo implantado, desde as Estações Venda Nova,

Vilarinho e Pampulha, chegando ao Centro, junto à estação de metrô do São Gabriel,

fazendo grande integração naquela região. Será um “hub” de transporte, pois teremos

ali também a rodoviária, a estação do metrô e uma estação do BRT. Elas não são

concorrentes, muito pelo contrário, se complementam, pois precisamos do metrô.

Temos um grande volume de pessoas pretendendo ir à Cidade Industrial. O metrô

também tem o seu espaço.

Nesta figura vemos a área central, Santos Dumont e Paraná, que fazem a conexão

dos dois sistemas e dos sistemas futuros.

No caso da Avenida Antônio Carlos, atenderemos 35 mil passageiros por hora e

sentido. Na Cristiano Machado, serão atendidos 24 mil passageiros. Esperamos que
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essa demanda consolidada cresça.

Esta é uma boa transparência para mostrar os principais atributos de um sistema de

BRT.  O  conjunto  de  transparências  deverá  ser  disponibilizado  a  todos.  O  nosso

sistema cumpre todos os requisitos. O arquiteto Jaime Lerner esteve aqui semana

passada, inclusive se encontrou com o Paulinho na Assembleia, e nos disse: “Vocês

têm um belo sistema projetado de BRT. Essa não é a única, mas é uma boa solução

de transporte. Continuem nesse caminho”.

Fazemos uma comparação do sistema atual de BRT e da situação futura. Chamo a

atenção para a quantidade de sistema tronco-alimentado, que reduz o volume de

ônibus circulando, inclusive, na área central. A frequência é a mesma, mas o sistema

tronco-alimentado traz novas possibilidades, dá condições de atender melhor e com

maior frequência o usuário, além de oferecer múltiplos destinos. O formato de BRT

sobre  pneus  gera  uma  flexibilidade  muito  grande,  até  de  operar  parte  dele  em

canaleta  exclusiva.  Em  alguns  momentos,  essas  canaletas  não  são  necessárias.

Dessa forma, outras regiões da cidade podem ser atendidas, e o benefício do BRT

ser levado às áreas onde não foi totalmente implantado. Isso vale não somente para

Belo Horizonte, mas para qualquer outro lugar que pretenda fazer uso desse tipo de

tecnologia.

Este  é  o  sistema  de  Venda  Nova.  A  parte  em  vermelho  mostra  o  sistema

alimentador e as linhas troncais que vão em direção ao centro. A primeira à esquerda

é a estação de Venda Nova, que já existe, está sendo adaptada para operar com

ônibus  de  piso  elevado.  Temos  ainda  as  estações  de  Vilarinho  e  da  Pampulha,

compondo o eixo Vilarinho, Pedro I e Antônio Carlos.

Este é o BRT da Cristiano Machado, com as estações integradas ao metrô: Estação

Vilarinho,  Estação  São  Gabriel  e  Estação  José  Cândido.  Em  função  do  grande

volume de passageiros, a Estação São Gabriel precisou de adaptações no sistema

municipal e no metropolitano.

Benefício esperado com a operação do BRT: redução do tempo médio de viagem

em  52%  em  relação  ao  ônibus  comum,  graças  à  segregação,  à  prioridade  na

circulação em todo o sistema viário, inclusive no Centro.

Estas são algumas fotos de implantação mostrando as duas faixas por sentido. A
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Avenida Antônio Carlos é um grande corredor.

Outras fotos de obras da implantação do sistema: esta última foto mostra a estação

de integração do BRT - que existirá em todo o sistema - na Cristiano Machado. Trata-

se  de  uma  estação  protótipo,  feita  para  testar  todos  os  equipamentos  de  TS,

funcionalidade, adaptações de ônibus.

Estas fotos também mostram os nossos projetos.

Aqui temos um teste que fizemos com um ônibus na estação, já com sistema de

comunicação e de informação ao usuário instalado. A primeira foto é um projeto da

estação na área central. Para quem circula nessa área, na Avenida Santos Dumont já

tem uma estação em fase final de obra. Será uma bela estação, que trará conforto e

segurança ao usuário, além de um grande dinamismo econômico para aquela região

da cidade. A área central e o entorno de todos os locais onde se implantam sistemas

de BTR são revitalizados. O comércio e a população ganham mais segurança. Então

temos certeza absoluta de que aquele eixo da cidade terá uma nova época de mais

demandas, de mais comércio e de mais conforto para todos.

Essa  é  a  estação  da  Pampulha,  no  final  da  Avenida  Antônio  Carlos,  início  da

Avenida  Pedro  I  com Avenida  Portugal.  É  um belo  projeto  feito  por  um arquiteto

mineiro, o Joel Campolina. Essa é a nova estação no Bairro São Gabriel. Também é

uma estação arrojada, leve. E aqui está a nossa parte do centro de controle. Todos os

ônibus têm GPS e todos são monitorados em tempo real. Esse é um prédio que está

em  construção  e  ficará  pronto  no  fim  deste  ano,  onde  todo  esse  sistema  será

controlado e operado.

Era isso que eu tinha para dizer. Obrigado a todos.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à apresentação de “slides”.

O Sr. Presidente - Muito obrigado, Sr. Célio Bouzada. Com a palavra, o Sr. Luiz

Otávio Silva Portela.

Palavras do Sr. Luiz Otávio Silva Portela

Boa  tarde  a  todos.  Inicialmente,  gostaria  de  cumprimentar  as  autoridades

presentes,  na  pessoa  do  Deputado  Paulo  Lamac,  e  parabenizar  os  expositores

anteriores, que falaram muito bem. Faremos uma pequena exposição sobre o VLT,

também conhecido como o bonde moderno.
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O VLT existe como bonde há muitos anos, desde o século XIX. O primeiro VLT

destinado a transporte de cargas entrou em operação em 1807, no País de Gales, na

Europa, usando carruagens especialmente desenhadas e tracionado por cavalos. O

primeiro VLT elétrico foi colocado em serviço em Berlim, na Alemanha, no ano de

1879. A seguir, outros entraram em funcionamento na Europa: em Budapeste, em

1887;  em  Bucareste,  em  1894;  em  Sarajevo,  em  1895;  na  Suíça,  em  1888;  na

França, no trecho Clermont-Ferrand, em 1890. Podemos ver que um dos primeiros

VLTs - na época, chamados de bonde - surgiu em Pádua, na Itália.  É um veículo

semelhante ao que temos lá no Museu Mineiro, um exemplo do bonde que tínhamos

naquela época.

O VLT teve o seu grande desenvolvimento na Europa no começo do século XX. No

período entre as duas grandes guerras, houve um grande crescimento do número de

passageiros  transportados,  tendo  o  VLT  deixado  de  ser  tracionado  por  animais,

passando  a  ser  tracionado  por  motores  elétricos.  A  partir  de  1935,  com  o

desenvolvimento da indústria de automóveis e ônibus, a utilização do VLT começou a

se reduzir, dando lugar às redes de transporte, com utilização de automóveis e de

ônibus em países como Grã-Bretanha, França, Espanha e na América do Norte.

Entretanto, ainda na Europa, Alemanha, Áustria, Bélgica, Itália, Suécia, Dinamarca,

Noruega e Suíça, e em alguns países do Leste Europeu, as linhas de VLT foram

mantidas e modernizadas e estão lá até hoje. A seguir, apresentaremos algumas fotos

de linhas de VLT no mundo que podem ilustrar bem o que seja um VLT.

Esse é o exemplo de um VLT numa via urbana. Ele convive com o tráfego, trafega

sobre trilhos. A tração dele é elétrica,  e a alimentação é feita  por  meio de cabos

aéreos no meio das ruas. Ele convive tanto com pedestres quanto com automóveis e

ônibus.

Outra imagem de um veículo leve sobre trilhos - VLT - em Barcelona, na Espanha.

É  uma  imagem  bem  mais  moderna,  em  um  lugar  bastante  tranquilo.  Podemos

perceber qual o melhor lugar ou quais as melhores situações onde um VLT pode ficar

sem muita interferência.

Outra visão de um VLT em Porto, Portugal; outra na França, em Bordeaux. Aqui

temos uma foto interessantíssima, em que podemos ver VLTs de suas épocas se
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cruzando, em Milão, na Itália - um VLT modelo antigo, que chamávamos de bonde, e

um VLT moderno, um bonde moderno, se cruzando em plena rua do centro de Milão.

Outra imagem de um VLT, em San Diego, nos Estados Unidos, de um porte mais

avantajado,  uma capacidade bem maior.  Outra fotografia  interessante,  um modelo

antigo, porém moderno, de um VLT em Hong Kong, na China, onde eles usam ainda

uma espécie de bonde antigo de dois pavimentos, que também convive com outros

veículos  nos  centros  urbanos.  Uma  imagem  bonita  do  VLT  em  Estrasburgo,  na

França,  em  que  ele  atravessa  um  jardim,  onde  também  vemos  a  pouca

movimentação de veículos e de pessoas ao redor.

Algumas características dos VLTs no Brasil: atualmente existem aqui duas linhas de

VLT em funcionamento: em Maceió, Alagoas, com 32km de extensão, tração elétrica,

ligando a Capital a Satuba e Rio Largo; e em Juazeiro do Norte, ligando essa cidade

a Crato, no Ceará, com 14km de extensão, outro tipo de VLT movido a “diesel” e com

tecnologia brasileira. Tivemos até uma exposição desse tipo de veículo nacional num

seminário realizado no Crea dois meses atrás.

Os  trechos  de  VLT  atualmente  em  fase  de  obras  no  Brasil  estão  situados  em

Cuiabá, onde existem duas linhas com extensão total de 22km e tração elétrica, e em

Brasília,  com  25,7km,  também  de  tração  elétrica.  Em  fase  de  projetos,  temos  o

seguinte: no litoral paulista, ligando Santos a São Vicente; em São Paulo, Capital; no

Rio de Janeiro, Capital; e, em Brasília, uma linha de 6,3km de extensão.

Uma  curiosidade  é  que,  no  Brasil,  o  primeiro  VLT  implantado  com  aparência

moderna foi em Campinas, São Paulo, em 1990. Atualmente está desativado.

O VLT foi objeto, pela Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU -, de um

estudo e de publicação de especificações técnicas muito bem definidas, altamente

abrangentes, de forma que possa ser decidido, estudado; de forma que possam ser

projetadas  e  construídas  linhas  de  VLTs  devidamente  especificadas,  com

características  técnicas  e  operacionais  definidas,  condições  ambientais,  conforto

térmico, climatização, nível de iluminação, conforto acústico, suavidade de marcha e

ergonomia, restrições de emissão de poluentes, enfim, uma série de itens que visam

garantir que a implantação de um possível VLT em algum lugar do Brasil esteja de

acordo com um padrão preestabelecido.
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Quais seriam as vantagens do VLT? Ele tem média capacidade de transporte, é

também um multicarro, um multivagão - pode ter dois, três, quatro vagões acoplados -

e,  em média, dependendo do modelo e da marca, comporta 170 passageiros por

carro. Essa é uma especificação da CBTU para o transporte urbano. Caso o VLT seja

utilizado para transporte regional, a CBTU recomenda a redução dessa capacidade

para 60 passageiros por carro.

Outra  vantagem  é  que,  quando  movido  por  tração  elétrica,  eles  são  muito

convenientes em termos ambientais, por não gerarem poluição atmosférica e sonora.

Por trafegarem no chão, têm boas condições de acessibilidade, têm facilidade, pelo

mesmo motivo, de integração a outro sistema, e este não é um sistema de transporte

de massa de maior custo de implantação. Porém, tem algumas desvantagens muito

importantes  a  serem  observadas  no  caso  de  Belo  Horizonte.  A primeira  delas  e

principal é que ocupa espaço no chão, disputando com outros veículos e pedestres,

podendo causar  acidentes.  E  ainda sofre interferências  com cruzamentos  de vias

existentes e semáforos. É o caso dele e do BRT.

O sistema aéreo de alimentação elétrica causa poluição visual. Já existem estudos

alternativos de um sistema de alimentação elétrica com baterias, cujo carregamento

seria feito  por  indução magnética  subterrânea no momento em que ele para  nas

estações.  Saliento  que  a  grande  desvantagem  para  o  seu  emprego  em  centros

urbanos movimentados, com muitos pedestres e com muitos veículos, é exatamente

ocupar  um  espaço  no  chão  que  hoje  enxergamos.  Qualquer  um  pode  enxergar

facilmente, é só sair da Assembleia e ver que as ruas estão cheias.

Na tabela comparativa das características técnicas principais, já mostrada pelo Sr.

Berilo, do BRT, VLT, monotrilho e metrô, o VLT está numa situação intermediária em

termos de custo: pouco acima do BRT, pouco abaixo do monotrilho e bem abaixo do

metrô.  Essa é  uma informação  de atualização de  valor  que obtivemos  no último

Seminário Internacional de Mobilidade Urbana, realizado no Crea há dois meses. Lá,

dois  engenheiros  responsáveis  pelas  obras  do  metrô  do  Rio  de  Janeiro  (a

continuação  da  linha  do  metrô)  nos  disseram  que  o  custo  atual  da  obra,  por

quilômetro,  do metrô do Rio -  cada um tem o seu custo e são diferentes -  é de

R$460.000.000,00,  aproximadamente  200  e  poucos  milhões  de  dólares  por



1522
____________________________________________________________________________

quilômetro.

Capacidade do BRT, do VLT, do monotrilho e do metrô: percebemos que o VLT é

intermediário entre o BRT e o monotrilho e bem abaixo do metrô.

Velocidade média de todos: gira em torno de 30km/h a 60km/h e, dependendo da

distância entre as estações, essa velocidade pode aumentar,  principalmente se as

estações forem mais distanciadas.

Em termos de ruído: todos esses modais mais ou menos se equivalem, havendo

condições de conforto semelhantes, porém o BRT e o VLT sofrem interferências de

cruzamentos com outras ruas e semáforos nas vias urbanas, que prejudicam esse

conforto.  Isso  não  se  aplica  ao  monotrilho  e  ao  metrô,  porque  eles  não  têm

interferências com cruzamentos de vias, suas linhas são subterrâneas ou aéreas, e

esse - no meu entender - é o grande definidor de solução para uma cidade do porte e

com as características de Belo Horizonte. Devemos usar o espaço acima ou abaixo

da plataforma, do chão. Como digo, o chão já está cheio, não podemos conviver com

mais veículos interferindo na movimentação de outros veículos e de pedestres.

Interferência no trânsito: BRT e VLT apresentam alta interferência, por conviverem

no mesmo espaço; já no caso do monotrilho e do metrô, a interferência é mínima.

Custo previsto em desapropriação: tanto o BRT quanto o VLT apresentam custos

elevados; para o monotrilho e o metrô, os custos são baixos. Uma constatação é que,

na implantação do BRT na Avenida Pedro I, não houve apenas um aproveitamento da

via  existente,  houve e ainda vai  haver  -  não está completa a desapropriação -  o

alargamento de todo um lado da avenida, quase a duplicação da largura total  da

avenida, para que se pudesse implantar uma pista exclusiva para o BRT em uma das

pistas atuais. Então, o custo de desapropriação para a implantação do BRT, no nosso

caso,  tem sido alto.  Ela deixou de ser  feita,  inclusive,  por  enquanto,  na Pedro II,

exatamente em função disso.

No que diz respeito à interferência durante a construção, tanto o BRT quanto o VLT

têm interferência elevada, por estarem exatamente no nível do chão; o monotrilho e o

metrô, exatamente por não estarem nesses níveis, têm uma interferência menor.

No que tange à capacidade de atrair usuários do transporte individual, achamos que

o BRT tem uma capacidade de atração baixa, por ser mais um ônibus, com poluição
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atmosférica e sonora; o VLT, média; o monotrilho e o metrô, alta.

Já com relação à emissão de carbono por passageiro, o BRT, por ter tração com

motores a explosão, tem uma capacidade de CO² e SO² muito grande; o VLT, se

elétrico, baixa; o monotrilho e o metrô, por serem elétricos, baixa.

Falamos sobre o VLT e salientamos algumas desvantagens, mas julgamos que tem

uma  aplicação  muito  grande,  principalmente  na  Região  Metropolitana  de  Belo

Horizonte. Pelas características apresentadas do VLT, podemos sugerir que seja uma

alternativa recomendável  e viável para ser utilizada no Programa Trens de Minas.

Considerando que o VLT tem características regionais,  como é previsto, inclusive,

pela  CBTU,  é  capaz  de  fomentar  o  desenvolvimento  do  transporte  regional  de

passageiros. O Programa Trens de Minas está sendo viabilizado pelo governo de

Minas e pode ser a grande solução em termos de transporte regional.

Nessa  alternativa,  o  VLT  poderia  operar  nas  atuais  linhas  férreas  da  Região

Metropolitana,  em  horários  compatíveis  com  a  maior  demanda  de  passageiros  e

adequando-se os horários  do  transporte  de  carga atual,  que é  feito  nas mesmas

linhas. Com linhas de ligação regional,  o VLT terá um mínimo de interferência no

tráfego  urbano,  considerando  pedestres  e  semáforos,  além  de  evitar

desapropriações, uma vez que utilizará faixas de domínio das ferrovias existentes. O

maior custo será para implantar o sistema elétrico ao longo do percurso. Hoje essas

linhas não têm alimentação elétrica. Não se pensou na utilização do VLT tracionado

por  motor a explosão -   diesel  ou gasolina -  ,  uma vez que introduziria  um fator

negativo em termos ambientais.

Por fim, a busca de mobilidade urbana não deve gerar competição por espaços,

mas, sim, integrá-los. É aí que vem a nossa conclusão, que vimos defendendo há

algum tempo aqui em Belo Horizonte, na Sociedade Mineira de Engenheiros e, às

vezes, na imprensa, no Crea: que essa competição por espaço, feita atualmente no

nível do chão, não é vantajosa para ninguém.

Torcemos para que dê certo o BRT, uma vez que o investimento que já foi feito é

muito  grande  e  ainda  falta  muito  por  fazer;  e  torcemos  para  que  essas  pistas

exclusivas, em que só ele vai trafegar, tendo ao lado aquelas pistas de tráfego misto,

tanto na Avenida Antônio Carlos quanto na Avenida Cristiano Machado, não sirvam
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para  que  os  outros  ônibus  que hoje  trafegam nessas  pistas  principais  venham  a

trafegar  para  voltar  para  as  suas  origens.  Se isso  ocorrer,  teremos um problema

aumentado  ou  multiplicado.  Esperamos  que  a  BHTRANS  possa  resolver  isso.

Avaliamos que será um bom problema para ser resolvido, pois existem pouquíssimas

vias  transversais  a  essas  avenidas  do  tipo  via  coletora  ou  mesmo  arterial  que

permitem que esses ônibus venham  alimentar  as  estações  do BRT.  Ao longo da

Cristiano  Machado,  por  exemplo,  parece-me que  são  14  ou  15  estações,  e  não

existem 14 ou 15 vias coletoras transversais que possam levar passageiros até as

estações  e  ao  mesmo tempo  voltar.  Não  existem  retornos.  Como os  ônibus  que

chegam para alimentar  essas estações vão retornar  às suas origens? Vão ter  de

pegar as vias que hoje se destinam ao tráfego misto e arranjar uma solução para o

problema. Espero que a BHTRANS tenha conseguido resolver isso. Muito obrigado a

todos.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à apresentação de “slides”.

O Sr. Presidente - Agradecemos ao Sr. Luiz Otávio Silva Portela, nosso colega da

Sociedade Mineira de Engenheiros.

2º Painel

Composição da Mesa

O Sr. Presidente - Convidamos para compor a Mesa para o 2º Painel os Exmos.

Srs. Ricardo Mendanha Ladeira, Diretor da Regional Minas da Associação Nacional

dos Transportes Públicos - ANTP -; Fábio Sacioto, Presidente da Câmara Automotiva

Mineira da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais - Fiemg - e Diretor

do  Sindicato  Nacional  da  Indústria  de  Componentes  para  Veículos  Automotores;

Luciano Medrado, Consultor Sênior da Federação e do Sindicato das Empresas de

Transportes  de  Cargas  de  Minas  Gerais  e  Diretor  de  Desenvolvimento  da  Oscip

MinasInvest - Aliança de Desenvolvimento; e João Paulo Amaral, Gestor Ambiental e

Especialista em Consumo Sustentável e Mobilidade do Instituto Brasileiro de Defesa

do Consumidor.

Gostaria de justificar a ausência da Sra. Cristina Baddini Lucas, que era uma das

palestrantes deste painel e não pôde comparecer porque acabou de assumir a função

de Secretária de Estado do Amapá. Ela está sendo muito bem representada aqui pelo
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Ricardo Mendanha, que poderá fazer essa justificativa com mais conhecimento de

causa. Com a palavra, o Sr. Ricardo Mendanha Ladeira.

Palavras do Sr. Ricardo Mendanha Ladeira

Boa tarde a todos. Não cumprimentarei um por um. Na verdade, a Cristina sobre a

qual V. Exa. falou está assumindo o cargo de Secretária de Transportes de Macapá.

Como  a  Assembleia  pediu-nos  para  representá-la,  estamos  participando  desta

reunião.

A ideia é falar sobre o que são as cidades inteligentes e sustentáveis, como está o

quadro atual e como estamos nos comportando no Estado de Minas. Como sabemos,

as cidades constituem os polos mais dinâmicos da economia brasileira, mas estão

cada vez com mais problemas, tornando-se ilhas de ineficiência e engarrafamento. O

Medrado falará muito sobre isso e sobre os problemas de logística das cidades. O

chamado  custo-Brasil  acaba  atrapalhando.  Com  isso,  perde-se  bastante

competitividade contra outras cidades e outros países. Talvez a mobilidade seja a

maior responsável por esses problemas.

Portanto temos problemas de planejamento e de investimento. Não há perenidade

de investimento,  e estamos  sempre  falando em conta-gotas,  brigando para  pegar

dinheiro  aqui  e  ali.  Depois  que  é  implantado  o  planejamento  operacional,  a

microacessibilidade -  e a companheira ali estava levantando esses problemas - , eles

também  são  problemáticos.  Às  vezes  não  damos  muita  importância  a  isto:  ao

dimensionamento da oferta, à fiscalização, à política tarifária,  que às vezes exclui

muito e não consegue fazer a integração entre os sistemas, enfim à própria operação

do sistema viário no dia a dia. Temos muita dificuldade nisso.

Do ponto  de  vista  do  transporte público,  elenquei  algumas questões que talvez

sejam principais, como o crescimento desordenado. Vai-se saindo e partindo, sem

muito planejamento, aumentando e puxando linha, e há a limitação de acesso dos

pobres ao transporte público. Não estou discutindo o valor da tarifa, mas ela é muito

alta. Na maioria ou em grande parte dos países, principalmente de Primeiro Mundo,

onde as pessoas têm mais condições, a tarifa é mais subsidiada. Esse não é o caso

do Brasil, onde 100% do custo do transporte é bancado pelo usuário, à exceção de

sistemas  eventualmente  metroferroviários.  Há ainda a  questão dos  acidentes.  Há
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uma série de trabalhos sendo discutidos também pelo Detran. Esse é um problema

gravíssimo hoje principalmente com pedestres e motociclistas, que são os que mais

acabam  sofrendo  com  isso.  Conforme  foi  levantado,  há  também  a  questão  da

poluição,  que  é  um  problema  concreto  e  gravíssimo  gerado  aqui  no  transporte

público,  assim  como  do  congestionamento  crescente.  Veremos  como  isso  vai

crescendo e qual será a tendência.

Só para fazer uma comparação, se pegarmos uma distribuição de custos por modo

de transporte, veremos que, em azul, estão os acidentes e, em preto, a poluição, para

ver em que contribui cada modo desse. O transporte público contribui com 17% dos

acidentes,  enquanto  o  modo  individual  contribuir  com  83%.  Além  disso,  24%  da

poluição é oriunda do transporte público, enquanto 76% da poluição causada pela

mobilidade é oriunda do transporte privado. No caso do congestionamento, referimo-

nos  ao  que  é  sofrido,  porque  quem  sofre  com  o  congestionamento,  62%,  é  o

transporte público, sendo em 38% o transporte individual.

Então um transporte privado individual  acaba gerando poluição maior,  acidentes

maiores e recebendo penalização menor  no caso de congestionamento,  porque o

transporte de rua acaba ficando muito mais congestionado.

Diante  desse  quadro,  o  que  podemos  antecipar  como  tendências,  ameaças  e

oportunidades?  Se  considerarmos  as  cidades  maiores,  vamos  verificar  que  está

havendo perda na quantidade de passageiros transportados. E não se está perdendo

para o transporte metroviário, que, em alguns casos tem aumentado - São Paulo está

muito cheia, todo o mundo tem visto notícia desse sistema metroviário -, mas há uma

perda  para  o  transporte  individual,  que  tem  crescido  na  cidade.  Quando  vamos

discutir, dizem: “Ah, mas isso é em função da qualidade do sistema”. É óbvio que a

qualidade pesa muito nesse processo de escolha, mas não é só isso, como vamos

ver à frente. Se observarmos o caso de São Paulo e Belo Horizonte, a velocidade do

sistema de ônibus tem só caído, uma tendência que estava sendo verificada. Se não

se fizer nada, a tendência é acabarmos zerando isso. Enquanto temos operações

ideais, o real, o prático tem caído bastante.

As  vendas  de  automóveis  e  principalmente  de  motos  têm  crescido

assustadoramente. Não se discute de forma nenhuma o direito das pessoas de terem
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seu  carro,  sua  moto,  que  dão  às  pessoas  uma  qualidade  de  vida  fantástica.  A

discussão é  sobre  o  direito  de  se  utilizar  esse veículo,  principalmente  nas  áreas

centrais da cidade, em locais onde não há espaço. Muita gente diz: “Ah, mas estão

facilitando o acesso à compra de automóvel”. Isso é outra coisa, outra política, que

acho correta, todo o mundo tem direito de ter automóvel. A discussão é: como usar o

automóvel? Para isso tem de haver regras claras e possibilidades.

A discussão do transporte individual não é apenas um problema de velocidade; é

também um problema de espaço concreto, enquanto, para se transportar o mesmo

número  de  pessoas,  o  espaço  viário  necessário  certamente  tem  a  ver  com  o

desempenho econômico da cidade, tem a ver com a questão do custo. É isso:  o

espaço  viário  necessário  para  transportar  o  mesmo  conjunto  de  pessoas  no

transporte público ou no transporte individual é completamente diferente. Em nossas

cidades não cabe esse tipo de coisa.

Esses dias li numa matéria: se todo o mundo na China tivesse um carro e saísse às

ruas,  não caberia,  não haveria espaço, do ponto de vista viário.  E, mais grave: o

consumo de petróleo seria maior  do que a produção mundial deste,  que é de 70

bilhões de barris por ano, e o consumo seria de 80 bilhões de barris.

Então,  não é o caso de discutir  a  questão do automóvel  apenas em termos de

quantidade, porque não cabe no nosso sistema viário, mas como fazer para comparar

com essa questão aqui? Baseados no tempo de um minuto e o custo de R$1,00, o

tempo que o automóvel leva é 40% do tempo do deslocamento do ônibus; a moto,

30%. Se o custo total é R$1,00, o custo da moto é mais barato, e ela anda mais

rápido; o automóvel tem o dobro do custo do transporte público, mas chega em um

tempo 40% menor. Como vamos trabalhar essa questão?

Pensamos ter chegado à pior situação? Diria que ainda não. Ainda há muita coisa.

Se olharmos a distribuição do uso de transporte no Brasil hoje - isso é a média de

todas as cidades brasileiras -, 30% anda por transporte individual, 31% por transporte

público e 39% por transporte não motorizado. Na Europa, mesmo com todo o sistema

de metrô e de ônibus, todo o transporte público que é oferecido, 52% das pessoas

andam de transporte individual  e apenas 12% de transporte público.  É óbvio que

estamos  considerando  o  conjunto  das  cidades.  O  não  motorizado  está  mais  ou
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menos na média.

Nos Estados Unidos, é pior ainda, pois lá 90% das pessoas utilizam o transporte

individual. Então para onde queremos ir? Qual é o nosso modelo? Vamos caminhar

para o modelo europeu? Vamos caminhar para algum lugar? Não há dúvida de que

sim.  Ou  vamos  caminhar  para  o  modelo  americano,  que  prioriza  o  transporte

individual, que é a lógica de formação cultural e política do Brasil nos últimos 40, 50

anos. É essa discussão que devemos fazer. Queremos um modelo, vamos caminhar

para um modelo em que efetivamente se investe e prioriza o transporte público, ou

não?

Só para mostrar um exemplo concreto, várias vezes apresentei isso e sempre surge

essa discussão. Ontem levantei os dados do transporte modal em Paris. Em 2010,

fechando o ano, a distribuição é:  transporte coletivo, 28%; automóvel,  26%; a pé,

41%. E é uma cidade em que, andando, a cada 300m, você chegará a uma estação

de metrô.  Quer  dizer,  não é porque não há acesso ao transporte público que as

pessoas usam o carro ou optam pelo automóvel. A distribuição lá é essa. Se pegarem

ainda a divisão na Ilha de França, como é chamada a região metropolitana de Paris, é

pior ainda: 43% das pessoas deslocam-se de automóvel, enquanto 21% o fazem de

transporte  coletivo,  basicamente  ferroviário,  mas  com  muito  investimento  em

transporte, como BRT. Cada vez que se vai a Paris, nas ruas da cidade vemos mais

BRTs implantados e mais sistemas de transporte público.

Diante  desse  quadro,  qual  é  a  situação  em  Minas  hoje?  Dos  853  Municípios,

apenas 90 têm transporte  público,  ou  melhor,  que se pode chamar de  transporte

público,  pois  têm  o  mínimo  de  gestão,  de  organização.  É  óbvio  que,  em  alguns

lugares, há uma linha de ônibus, mas as prefeituras nem sabem onde elas passam,

não têm nenhum conhecimento. Só 90, dos 853 Municípios, têm esse transporte; só

52 - acho que esse número até mudou agora, que avançou e está em 54, algo por aí -

são integrados ao sistema nacional de trânsito, assumiram a gestão do trânsito, num

Estado  que  têm  853  Municípios.  Desses,  41  cidades  de  Minas  têm  bilhetagem

eletrônica, e há uma região metropolitana com sistema de transporte urbano gerido

pelo governo do Estado e outra em fase de organização, no Vale do Aço. Estamos

falando em quase 10 mil ônibus em operação no transporte público urbano no Estado
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de Minas Gerais.

O que há em termos de sistema estruturado no Estado de Minas hoje? Há o metrô

de Belo Horizonte, operando há mais de 20 anos. Todo o mundo critica, fala que não

existe e que é muito ruim, mas imaginem se não existisse, com os 200 mil, 230 mil

passageiros que carrega hoje! A situação seria muitas vezes pior. E -  quero só fazer

um parêntese aqui  -,  por pior  que seja o metrô hoje, fora Rio e São Paulo, onde

realmente  há  metrôs  da  CBTU,  trens  de  superfície,  ele  é  disparado  o  que  mais

transporta e mais carrega gente. Transporta muito mais que Porto Alegre e Recife,

nem se compara com os outros. Há um BRT médio em Uberlândia, que foi implantado

há cerca de seis anos; um monotrilho em Poços de Caldas, que na prática nunca

funcionou; e a pista exclusiva para ônibus na Avenida Rio Branco, em Juiz de Fora,

também com mais de 20 anos de operação. Fora isso, há as pistas exclusivas da

Antônio Carlos e da Cristiano Machado, em Belo Horizonte; uma faixa preferencial

para ônibus na Amazonas, em Belo Horizonte; tratamento para ônibus na João César,

em Contagem; e algumas intervenções isoladas, em pontos específicos, em alguns

cruzamentos em outras cidades. Ou seja, pode-se dizer que, no Estado de Minas

Gerais,  não há praticamente nada em termos de transporte  público  organizado e

estruturado.

Há alguns  projetos,  aliás,  pouquíssimos,  como o  prolongamento  da  Linha 1  do

metrô até Betim, incluindo toda a sua requalificação; o trecho Calafate-Barreiro da

Linha 2; o trecho Lagoinha-Savassi da Linha 3; os BRTs da Antônio Carlos, Pedro I e

Cristiano Machado, que estão em implantação em Belo Horizonte; a implantação de

um corredor  exclusivo em Juiz de Fora; e a implantação de terminais  de sistema

tronco-alimentadores na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Isso é o que hoje

podemos falar sobre os projetos, mesmo assim pelo menos o primeiro e o segundo

estão na fase de estudo, ou seja, de pré-projeto, nem projeto ainda são. Quanto a

estudos e ideias existentes, há um VLT em Contagem, um VLT ligando o Belvedere

ao Barreiro, a implantação de corredor em algumas cidades, um trem de passageiros

intermunicipal, estudado pela agência metropolitana, e um monotrilho.

Ou seja,  além de tudo,  temos  uma carência  muito  grande de ideias  e projetos

concretos. Talvez esse seja hoje um dos maiores problemas do Brasil. Nós falamos,
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falamos,  mas  o  número  de  projetos  eu  diria  que  é  praticamente  zero.  As  ideias

também estão em um nível muito menor do que deveriam estar, para que haja um

sistema de transporte nas principais cidades do mundo, que podemos chamar de um

sistema  de  mobilidade  real,  pegando  algumas  cidades  europeias.  Há  100  anos,

nessas  cidades,  eles  estão  desenvolvendo  e  fazendo  projetos.  Se  resolvermos

implantar um sistema de transporte mais moderno em Belo Horizonte, levaremos em

torno de 10 a 20 anos para começar a ter algo que realmente nos atenda. Por quê?

Porque não temos projeto. Creio que esse é um dos maiores problemas, entrando em

uma análise dessa.

Temos hoje uma grande novidade, que foi aprovada pelo Congresso Nacional e

efetivada pela Presidente Dilma, em janeiro do ano passado, que é a nova Lei da

Mobilidade, lei federal hoje. Daqui a pouco, o Ministério vai pegar no pé de todo o

mundo,  cobrando  da  mesma  forma  como  cobra  um  monte  de  coisas.  Hoje,  é

obrigação ter políticas de estacionamento com gestão pública; qualificar o sistema de

transporte convencional; ter abrigo; informar o usuário; ter GPS; tornar transparente o

custo  do  serviço;  ter  calçadas  públicas  -  em vez de  as  calçadas  públicas serem

exclusivamente uma obrigação do setor privado, do morador, deveriam ser obrigação

também do poder público -; ter uma política de bicicleta com reserva de espaço para

ela; construir espaços formais de participação e conselhos; criar cidadania para os

pedestres  nas  faixas.  Os  planos  de  investimento  têm  de ser  revistos  no  sistema

viário,  para  adequar  a  prioridade  aos  modais,  que  estão  estabelecidos  lá,  como

cicloviário,  modo a pé e modo de transporte público. Ou seja, tudo isso é lei.  No

Brasil, pergunta-se muito se determinada lei vai ou não vai pegar. A medida que a

sociedade estiver cobrar, brigar e trabalhar por isso, um projeto virará lei.

Creio que já houve um grande avanço, Paulo. Então, a ideia desse seminário é

discutirmos isso. É muito importante a iniciativa de divulgar a questão por parte da

Assembleia e desse conjunto  de  entidades que estão  participando deste ciclo  de

debates. A lei existe hoje. Ela é fato, é concreta. Temos de brigar por ela, para que

vire uma realidade, para que essas obrigações estabelecidas nela passem a valer.

Conclusões sobre transporte público, do ponto de vista estrutural, nós já vimos. As

políticas  públicas  têm  privilegiado o  transporte  individual.  As  pressões,  acabamos
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trabalhando nisso. Não temos conseguido convencer a sociedade. Creio que esse é

outro  problema.  Não  adianta  ficarmos  falando  para  nós  mesmos  e  para  o  setor.

Temos de jogar essa discussão para a sociedade. Ainda ocupa muito pouco espaço a

questão  do  transporte  na  sociedade.  O  interesse  estritamente  econômico  da

operação  é  uma  barreira  grave.  Tudo  acaba  caindo  na  questão  de  ser  viável

economicamente ou não.

Transporte público é um bem público, é um direito do cidadão. Nunca um transporte

público  de  qualidade  será  pago só  com a  tarifa  ou  só  do  ponto  de  vista  de  um

negócio. É preciso pensar o transporte público fora da visão estritamente econômica.

É preciso ter uma visão econômica para viabilizá-lo e também uma visão de política

pública para trabalhá-lo. A fragilidade da democracia e da cidadania são obstáculos

também. Eventualmente, alguém defende alguma ideia, e daí a pouco a mídia está

brigando. As ideias podem ser boas, mas a fragilidade acaba levando as pessoas a

não brigar por algumas coisas.

Do ponto de vista da demanda, vimos que ela se estabilizou, mas ainda pode cair. A

demanda  por  automóvel  e  moto  cresceu  muito  e  deve  crescer  ainda  mais.  Sem

aumento da qualidade, acessibilidade e confiabilidade não há como esperar muita

criatividade do transporte público. Temos de investir nisso, com uma lei para garantir.

É pouco provável que as novas altas demandas concentradas de transporte público

viabilizem outros  grandes  investimentos.  Como resolver  isso? Primeiro,  transporte

público é serviço essencial. Tem de haver investimento qualificado e perene nisso.

Não adianta brigarmos eventualmente, pedirmos para destinarem dinheiro. Depois a

obra para e começa de novo. Com isso, o custo da obra fica muito mais alto. O custo

do nosso metrô acaba ficando muito mais alto do que se estivesse sido implantado

diretamente.

A via pública tem de ser para uso equitativo das pessoas, o espaço público tem de

ser dividido pela quantidade de pessoas. Como vimos em outra transparência, um

automóvel, para carregar 120 ou 150 pessoas, ocupa 100m ou 200m; o transporte

público  vai  ocupar  30m ou  40m.  A divisão do espaço  tem  de ser  essa.  Quando

discutimos aqui  que não cabe mais transporte nas cidades,  afirmo que cabe sim,

temos  de  dividir  a  cidade  equitativamente  entre  os  pedestres,  as  bicicletas  e  o



1532
____________________________________________________________________________

transporte público. Tem de haver espaço para esses modos que efetivamente vão

melhorar a qualidade de vida nas cidades. O que não pode acontecer é darmos todo

o espaço das vias aos automóveis.

Tem de haver uma coordenação institucional para superar desafios metropolitanos,

mas também intergovernamental. O metrô aqui é federal, mas, pela Constituição, o

Estado é que tem a competência para operá-lo. A Prefeitura quer fazer metrô, mas

não consegue se não for junto com os outros Poderes. O metrô chega a Contagem,

portanto,  temos  de  entrar  em  Contagem  também.  Ou  seja,  vivemos  na  Região

Metropolitana e temos de resolver esse problema de forma coletiva.

Para  encerrar,  gosto  sempre  de  apresentar  esta  transparência,  porque  sempre

caímos nessa ideia  de  metrô  “versus”  VLT “versus”  BRT “versus”  ônibus  “versus”

monotrilho.  Essa é uma discussão totalmente errada e falsa.  A discussão correta:

temos de fazer todos os metrôs possíveis, todos os VLTs, BRTs, ônibus e monotrilhos.

Uma ação não impede a outra. Fazer BRT não nos impede de fazer metrô. Na Av.

Antônio Carlos, teremos de fazer BRT em cima e metrô embaixo, pois somente um

sistema não aguenta, e assim por diante. A discussão é equivocada se formos pensar

em  modos  de  transporte.  O  adversário  dos  modos  de  transporte  público  é  o

transporte individual.  Podemos achar que não é por  aí,  mas é sim. Só com essa

discussão e com a disputa com o transporte individual  reservando espaço para o

transporte público é que vamos efetivamente mudar.

Qual é o nosso desafio? Fazer a disputa política na defesa dessa tese, mobilizar o

setor  e sensibilizar a sociedade.  Se a sociedade não concordar com o que estou

falando, se não conseguirmos convencê-la, não vamos mudar. Não adianta falar que

a culpa é do político, do governo federal ou de outro. A culpa hoje é da sociedade,

que não vê  a situação dessa forma,  não  consegue enxergá-la  para  pressionar  o

poder público. À medida que a sociedade acreditar nisso, conseguiremos resolver o

problema efetivamente. Obrigado.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à apresentação de “slides”.

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Rogério  Correia)  -  Obrigado,  Ricardo  Mendanha

Ladeira, pela exposição. Parabenizo-o. Com a palavra, o Sr. Fábio Sacioto.
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Palavras do Sr. Fábio Sacioto

Boa tarde a todos. Parabenizo a iniciativa da Assembleia de realizar este ciclo de

debates,  que  é  muito  bom  para  toda  a  sociedade.  Pegarei  carona  na  fala  do

palestrante  do  painel  anterior.  Como  mencionou  o  Sr.  Portela,  a  busca  pela

mobilidade não deve gerar competição com o espaço, e sim se integrar a ele. É sobre

isso que falaremos aqui.  Acho que o transporte individual  também é um modo de

transporte a ser considerado.

Recentemente,  vimos  notícias  relacionadas  ao  crescimento  da  indústria  de

veículos, impulsionada por incentivos, por uma demanda legítima da população por

transporte, seu próprio carro. Com o próprio crescimento da economia, isso está se

tornando cada vez mais uma realidade.

Atualmente, a indústria automotiva brasileira possui 26 montadoras, 53 plantas em

9  Estados,  capacidade  instalada  de  4  milhões  de  veículos,  faturamento  de

US$121.000.000.000,00, gerando 1.500.000 empregos.

No contexto global, em 2012, o Brasil ocupava a quarta posição, competindo com a

Alemanha às  vezes  pela  quinta posição.  Em 2013,  estima-se um crescimento  de

3,5% a 4,5%, representando aproximadamente 4 milhões de veículos.

Quanto à taxa de motorização, se comparado à Europa e aos Estados Unidos, o

Brasil  tem  um  veículo  para  cada  seis  habitantes,  enquanto  na  Argentina  há  um

veículo para cada quatro habitantes. A cidade de São Paulo tem um veículo para

cada dois habitantes, no que se equipara à Europa. Nos Estados Unidos, a média é

de  um  carro  para  cada  1,2  habitantes.  Para  se  equiparar  à  Argentina,  o  Brasil

precisaria de 15 milhões de veículos a mais; para se equiparar à Europa, 65 milhões

de veículos. E 15 milhões de veículos a mais significam 4 anos de produção, sem

contar o que é descartado e reciclado a cada ano.

São  Paulo  é  conhecida  por  seu  trânsito  caótico.  Se  pesquisarmos  os  motivos,

veremos que a cidade tem 11.200.000 habitantes e 23 milhões de deslocamentos

diários,  segundo  pesquisa  realizada  em  2007.  Desse  total,  16  milhões  de

deslocamentos são motorizados, e 7 milhões são feitos a pé, representando mais de

30%. Isso nos impressiona. Quanto ao transporte de ônibus, são feitos 5 milhões de

deslocamentos, e de automóvel, 6.500.000, sem contar as motos, bicicletas. Em São
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Paulo,  o  transporte  público  representa  38%,  sendo  9  milhões  de  deslocamentos

diários.

Há poucos investimentos em infraestrutura. Estas são algumas imagens que todos

nós vemos nas TVs diariamente. Segundo os noticiários, a culpa é do automóvel.

Essa não é a visão do nosso setor. Hoje, as montadoras podem fazer carros cada vez

mais compactos e seguros, com sistema de navegação, maior eficiência energética,

combustíveis renováveis - menores emissões -, recicláveis.

O perfil de produção é favorável à mobilidade. Hoje a frota brasileira de automóveis

está concentrada nos carros compactos, até mesmo por uma política de circulação de

carro  1.0.  Isso  representa  52%  de  carros  compactos;  87%  são  flex,  o  que

corresponde a uma notável redução de poluição com o uso do etanol. Cada vez mais

a eficiência energética está contribuindo para a redução de emissões. Atualmente,

uma moto polui mais que um carro. Temos exemplos de uma montadora do nosso

Estado  de  Minas  Gerais  que,  pelo  sexto  ano  consecutivo,  foi  considerada  a  de

menores índices de emissão na Europa. Ou seja, tem muita tecnologia a ser aplicada.

Hoje  o  setor  está  passando  por  uma  considerável  revolução  na  questão  de

investimento em pesquisa e desenvolvimento. Recentemente foi regulamenta uma lei

chamada de Inovar-Auto. Então, há investimentos de inovação e tecnologia, redução

de consumo e maior eficiência energética. Haverá uma redução em torno de 12% a

15% nos próximos 3, 4 anos. Como consequência, há maior eficiência energética,

menor consumo e menor emissão de gases poluentes. Isso vai trazer vantagem não

só ao meio ambiente, mas para as montadoras, para a pesquisa acadêmica, para o

consumidor,  para o  cidadão.  Como disse no início,  é  uma solução que temos de

buscar  em  conjunto  -  a  indústria,  o  consumidor  e  o  poder  público.  No  caso  do

consumidor, temos o uso racional do veículo para 4, 5 pessoas. Vimos aí que a média

é em torno de 1,4 pessoas por veículo.

Portanto temos de sair do comodismo do carro, fazer uso da carona solidária, usar

mais o transporte público para o dia a dia quando possível, tentar morar mais próximo

à escola ou ao trabalho, caminhar pequenos trajetos - vimos que em São Paulo 7

milhões de habitantes por dia fazem deslocamento a pé -, exigir políticas públicas,

melhorias e promoção de transporte público de massa. Além disso, precisamos de
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uma política  de  educação no  trânsito,  seja  para  motoristas,  seja  para  pedestres,

principalmente com aumento de ciclistas nas ruas - finalmente vemos que as pessoas

estão se conscientizando disso. Também temos a questão da manutenção preventiva.

Há tantos casos de trânsito congestionado ocasionados por falta de manutenção dos

veículos, sem contar os acidentes de caminhão sem freio na Av. Nossa Senhora do

Carmo. Os acidentes diminuíram um pouco, mas sempre há. Então, consideramos

que  a  conscientização  e  a  manutenção  preventiva  realmente  têm  de  mudar,  e

principalmente o papel do poder público.

A nossa opinião é que os desafios da mobilidade são técnicos e políticos. Há falta

de fiscalização de trânsito, seja por falta de efetivo, seja por brechas na lei, seja por

regulamentações. Com essa falta de fiscalização, vemos que a metade da frota de

Minas é ultrapassada. Será que o caminho é a inspeção veicular? Sabemos que o

Brasil está bem atrasado nessa questão. As notícias que temos de São Paulo é que

hoje se aplica nesse Município a inspeção veicular. Já é um grande passo. Então, se

tivermos tempo no final, mostrarei a vocês um vídeo sobre esse assunto. Também há

falta de investimento em engenharia de tráfego, em sinalização. Com a Copa das

Confederações,  vimos  várias  placas  novas.  Faltam  investimentos  também  em

transporte público de massa de qualidade.  Hoje temos o VLT, o BRT, o bonde,  o

metrô.

Trouxe alguns “slides”  de metrôs de Londres,  da quantidade de linhas de Nova

Iorque - são várias cidades atendidas, não só Manhattan -, de Moscou, Paris, Buenos

Aires, São Paulo, Rio e BH. É impressionante a visão do mapa.

Temos uma comparação aqui relacionada com metrô. Falamos que, às vezes, é o

tamanho da população, mas vemos a população de Belo Horizonte, de 2,4 milhões de

pessoas, e há uma linha de 28km - 11,7km por milhão de habitantes. A população de

Paris,  onde o metrô é bem antigo, pode ser equiparada com a população de BH.

Vemos bem aí. Buenos Aires, que está aqui na América do Sul, tem uma população

de 2,9 milhões de pessoas e são 20km, ou seja, tem o dobro de metrô de BH, mas

tem seis linhas, 60km. No ritmo atual de investimento, o metrô de São Paulo, que

vimos ter PPP, foi privatizado, tem gestão, levaria ainda 170 anos para se equiparar

ao de Londres.
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É  falta  de  investimentos,  de  recursos?  Stephen  Kanitz,  um  economista  muito

conhecido no setor, disse que, em vez de mais impostos, pedágio, rodízio, proibição

de circulação, que é que vemos hoje muito aplicado em algumas capitais, e se a

maior  parte  dos  impostos  gerados  pela  indústria  automobilística  e  sua  cadeia

automotiva  fosse  aplicado  em  mobilidade  urbana,  grandes  problemas  seriam

minimizados. São R$52.000.000.000,00 anuais de ICMS, IPI, PIS-Cofins. Boa parte

disso poderia ser investido em estradas, sistemas viários e metrô. Mais 25 bilhões

anuais de IPVA dariam para fazer 40.000km de ruas e estradas. São dados de 2011.

Fonte: IBPT.

É preciso seguir exemplos de boas práticas também, não só de investimentos, mas

de planejamentos, de boas práticas de mobilidade em todo o mundo. Trouxe alguns

“slides” também. Por exemplo, permitir que os táxis esperem em qualquer ponto é

questão  de  discussão  aqui  para  o  ciclo  de  debates  da  Região  Metropolitana;

semáforos com contagem regressiva, que alertam muito os motoristas e melhoram a

fluidez; mais fiscalização e melhoria das vias para se evitarem acidentes, veículos

quebrados e consequentemente os congestionamentos; investimento em transporte

público multimodal, que é do que estamos falando, interligando metrô, trens urbanos,

VLT, ônibus, BRT, táxi e o transporte individual até esses pontos.

Hoje  em  Nova  York  é  bem  conhecida  a  integração  bicicleta-metrô  -  elas  são

permitidas, existem bicicletários, pode-se entrar com a bicicleta no metrô. Em Miami

há estacionamento subsidiado, há o transporte individual até a estação do metrô para

depois se acessar o centro. São U$4,00, R$8,00, R$10,00 a diária. Em Bremen há

gestão de estacionamento, organização dos espaços, “carsharing” - mesmo após o

metrô eles têm os balcões para tentar a divisão, o uso do carro por quatro, cinco

pessoas - e transporte público.

Copenhague  é  bem  conhecida  e  famosa,  assim  como  Amsterdã,  pelas  suas

ciclovias.  Passarei  um  vídeo  de  exatamente  4  minutos  sobre  a  inspeção  técnica

veicular, pois ainda tenho 5 minutos para falar. Esse vídeo é importante não somente

para a Região Metropolitana.

Para concluir, essa decisão do modo tem de ser, realmente, tomada por todos.

Embaso essa ação louvável  aqui  do  ciclo  de  debates,  em  que a  população,  a
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indústria e o poder público vão definir o rumo que queremos seguir. Obrigado.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à apresentação de “slides” e à

exibição de vídeo.

O Sr.  Presidente (Deputado Paulo Lamac) - Agradecemos ao Sr.  Fábio Sacioto.

Com a palavra, o Sr. Luciano Medrado.

Palavras do Sr. Luciano Medrado

Senhores, boa tarde. Cumprimento a Mesa na pessoa do Deputado Paulo Lamac, a

quem vai o meu cumprimento especial pela coragem e pela competência com que

conduziu  os  trabalhos  até  aqui.  É  um  tema  extremamente  árido,  difícil.  O

conhecimento  sobre  mobilidade  do  Brasil  é  um  tema  pouco  dominado,  para  ser

otimista, porque não é nada dominado. Prevalecem as opiniões pessoais e individuais

onde está em jogo o direito coletivo. Isso dificulta sobremaneira as soluções.

Pude acompanhar os trabalhos preliminares nas 10 reuniões que foram feitas, que

antecederam este ciclo, e pude também testemunhar a competência com que a GPI

da Assembleia Legislativa e o Deputado Paulo Lamac conseguiram conduzi-lo até

este momento.

Tivemos, na parte da manhã, muitas contribuições extremamente importantes para

a fase imediatamente posterior que teremos, que é a consolidação da criação de um

modelo  de  plano  de  mobilidade  urbana,  seja  municipal,  seja  metropolitano.  Na

realidade, o nosso ponto de partida, como eu disse anteriormente, é praticamente

zero em termos de conhecimento técnico.

Vou dar a minha contribuição na redução do tempo para ganharmos no debate, pois

acho que é a grande ferramenta. O maior resultado que podemos obter aqui é o do

debate. Vou saltar algumas partes que havia programado para falar, porque já foram

ditas, como, por exemplo, sobre a lei, o desafio da lei, as principais ferramentas e

contribuições que a lei traz.

Vou resumir tudo no seguinte: é uma lei sobre a qual não nos interessa mais discutir

se é boa ou é ruim. A lei está aí e tem de ser cumprida. Agora cumprir simplesmente a

lei não nos leva a um resultado final de melhoria da qualidade de vida da cidade.

Temos de construir cidades inteligentes a partir do estímulo da lei. A lei é completa,

mas não diz como fazer para cumpri-la. Essa é a nossa missão neste momento.
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Vou saltar as primeiras partes. Em nível estadual, Minas Gerais tem o Plano Diretor

de  Desenvolvimento  Integrado.  Esse  plano  foi  feito  em  nível  metropolitano,  com

extensões  para  o  Estado  de  Minas  Gerais.  Belo  Horizonte  tem  um  projeto  de

mobilidade. Vimos hoje, na parte da manhã, que ele atende a somente 75% da lei de

mobilidade  federal.  Não  nos  cabe  fazer  críticas  ao  PDDI.  Particularmente,  tenho

restrições a  ele,  porque ficou com uma carga de academicismo muito  alta  e não

reflete a realidade. Esse é o grande problema e a grande missão que temos aqui.

No Brasil  o  conhecimento é gerado nas universidades,  mas com uma distância

muito grande do perfil da demanda da sociedade. Muitas vezes o conhecimento não

tem um nível de aplicabilidade que atenda à demanda da sociedade. A nossa missão

é  aproximar  os  centros  de  conhecimento,  as  universidades,  da  demanda  da

sociedade. Hoje, na parte da manhã, o José Aparecido chamou isso de romântico.

Aliás, não tem nada de romântico. Estou vendo-o ali e vou me declarar romântico

para  não ser  criticado depois.  Sou romântico  por  três  razões:  primeiro,  porque a

minha geração é a última politicamente romântica, pois acredita em política; segundo,

porque sou casado com a mesma mulher há 40 anos e tenho necessariamente de ser

romântico; terceiro, sou romântico porque executo tudo aquilo em que acredito, e uma

pessoa romântica é aquela que executa o que acredita.

Vou saltar a questão dos desafios para efetivação da lei. A principal característica

que vou ressaltar nessa lei é que, na primeira vez que se falou em mobilidade urbana

no Brasil, conceituaram mobilidade como movimentação de pessoas e cargas. Hoje,

na parte da manhã, vários expositores falaram, mas nenhum deles tocou na questão

de cargas. É uma visão míope da questão da mobilidade, e vou mostrar mais à frente

por quê.

Isso aí é a consideração do que a lei  pode provocar e o que efetivamente está

provocando, então vou passar. Também aqui é a respeito da lei.

Aqui começo a imaginar a aplicação dos planos de mobilidade. Acho que regiões

metropolitanas têm de ter um plano metropolitano, até pelo princípio da sinergia e da

integração, e entre algumas cidades que não têm caracterização metropolitana, mas

que se caracterizam como cidades gêmeas, em áreas geográficas homogêneas, é

preciso haver um plano de mobilidade integrada.
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Aqui, vemos um modelo que ainda não temos no Brasil e no qual o que mais chama

atenção é a questão, citada anteriormente, da acessibilidade - particularmente, dos

deficientes físicos. Quem dera os passeios de Belo Horizonte tivessem a qualidade

do passeio que vemos aí!

Aqui,  começamos a  fazer  algumas perguntas,  lembrando que hoje  fazemos um

exercício  desses  princípios.  Estamos  preparados  e  particularmente  dispostos  a

superar os desafios que a lei da mobilidade nos impõe para a solução e a melhoria de

vida nas cidades, especialmente na questão da mobilidade?

Quais as ações imediatas para garantir a efetivação da lei? Esta é uma delas: a

realização de um ciclo de debates e, posteriormente, o seu aprofundamento na pré-

elaboração  dos  planos  de  mobilidade.  Essa  é  uma  das  ações  que  têm  de  ser

empreendidas  para  incorporarmos  a  sociedade  nesse  debate.  Não  só  o  setor

produtivo e privado e o poder público, mas também os movimentos sociais têm de

participar intensamente desse debate.

Precisamos definir mecanismos de controle e de “performance”? Acabo de retornar

da Europa, onde pude perceber claramente que, pelas metodologias mais modernas,

nos países mais modernos, os planos têm indicadores que mostram para a sociedade

se o que foi planejado está sendo executado adequadamente.

Ainda temos o problema da capacitação, que, para mim, é a questão mais grave.

Não estamos capacitados para fazer o planejamento ou a execução da mobilidade

urbana com uma visão maior, grande-angular, e, obviamente, que atenda à demanda

da sociedade e não seja simplesmente uma ferramenta do poder público.

Conhecemos as experiências  de sucesso existentes? Temos essa massa crítica

dominada não só pelos técnicos e pelas universidades, mas também pela sociedade?

Temos informações suficientes e facilmente disponíveis para conhecermos os casos

de sucesso?

E  como  incorporar  todos  os  atores  da  mobilidade  urbana  nesse  planejamento

extremamente complexo e delicado, que envolve interesses divergentes,  mas que

tem de atender um direito coletivo comum?

Aqui chegamos à questão que mais nos tem preocupado: a falta de conhecimento

técnico existente no Brasil sobre alguns conceitos. A logística urbana, por exemplo, é



1540
____________________________________________________________________________

um conceito novo no mundo e praticamente inexistente no Brasil. Da mesma forma,

ninguém no Brasil estuda o conceito de economia urbana. Apenas um professor da

Universidade Federal do Rio de Janeiro mexia com esse conceito, mas ele faleceu

em outubro do ano passado e não deixou sucessores. Então, não estamos estudando

a questão da economia urbana, que é o que faz a cidade; a dinâmica da cidade se dá

em função da sua vida econômica. Mas, repito,  aqui não tem ninguém estudando

economia urbana.

Por fim, o conceito que nos traz maior dificuldade, que é a integração disciplinar.

Hoje ouvimos o pessoal da área jurídica da PUC, da área de engenharia e de outras

áreas, mas ninguém tem a visão integrada. Todos têm a visão segmentada, e ainda

não conseguimos desenvolver  uma mentalidade de conhecimento integrado sobre

mobilidade urbana.

A mobilidade urbana, num conceito para todos entenderem, nada mais é do que a

movimentação de pessoas e de  veículos  pelas  vias  e pela infraestrutura  de uma

cidade. Por  que as pessoas se movimentam pela cidade,  por  que os veículos  se

movimentam pela cidade? Em primeiro lugar, vão para as residências. Segundo, para

atendimento se serviço de saúde, hospitais, clínicas, laboratórios, movimenta-se de

algum lugar para lá. Terceiro, movimenta-se para consumo, ir ao supermercado, ao

“shopping”. Outra razão para se movimentar é a educação, ir à escola. Outra, é o

trabalho, obviamente. Por último, para o lazer. Eu não conheço, e já fiz essa pergunta

a várias pessoas, em vários níveis de idade, de cultura, de capacidade intelectual, e

não  conseguimos  identificar  nenhuma  outra  razão  para  as  pessoas  se

movimentarem. Logo, temos de atender a essa demanda.

Uma cidade existe em função das pessoas, dos cidadãos. Essas pessoas precisam

se movimentar pelas razões que apresentamos, mas ninguém nunca percebe que só

haverá nexo causal se para o destino que essas pessoas estão se deslocando eles

forem abastecidos. O que é isso? Nós não vamos para o trabalho se lá não houver a

mesa, não tiver o computador. Não vamos para o hospital se lá não houver a cama, o

balcão de atendimento,  se não houver  os vários  equipamentos que compõem um

hospital. Você não vai à escola se não houver cadeira para se sentar, se não houver

uma lanchonete. Você não vai a lugar nenhum se aquele destino não for abastecido.



1541
____________________________________________________________________________

Nisso  ninguém  pensa.  Então,  passa-se  um  dia,  dois  dias  discutindo  mobilidade

urbana, e gosto de falar por último, porque a pergunta é uma só. Tudo é muito bonito,

vamos fazer isso, aquilo,  mas como a cidade vai ser abastecida? Ninguém pensa

nisso.  E  aí  aparece a  figura  do  caminhão,  como a  “Geni”  da  história,  que  toma

pedrada  todos  os  dias,  juntamente  com  a  BHTRANS,  obviamente.  Ficamos  ali

disputando quem ganha mais pedrada, nós ou a BHTRANS.

Na realidade, isso é um problema cultural, é falta de consciência coletiva sobre a

importância do transporte, porque a humanidade não conseguiu desenvolver outro

meio para fazer o produto chegar na ponta de consumo, a não ser pelo caminhão.

Não existe outra possibilidade. O avião não sai do aeroporto, o trem não sai do trilho,

o navio não sai do mar, a barcaça não sai do rio. Para fazer o produto chegar na mão,

na ponta do consumo, só com o caminhão. Então, não podemos adotar políticas que

restrinjam a circulação de caminhões. Se considerarmos as políticas públicas que

vêm sendo adotadas no Brasil, a primeira medida que ela toma é fazer a restrição da

circulação  do  caminhão,  como  se  estivessem  atendendo  o  direito  e  o  interesse

coletivo. Aí surge imediatamente uma pergunta. O Ricardo não está na Mesa, mas

essa discussão iniciou-se há cinco anos em Belo Horizonte, quando a BHTRANS

soltou  uma  portaria  restringindo  a  circulação  de  caminhões  sem  conversar  com

ninguém. Eu fui à BHTRANS e disse: então a BHTRANS vai fazer as entregas dos

supermercados? A BHTRANS vai fazer a entrega de oxigênio e gases medicinais nos

hospitais? Como vamos fazer isso? Não estavam preocupados com isso.

Foi  desse início,  há  cinco anos,  com o Ricardo Mendanha como Presidente da

BHTRANS,  que  falo  com  absoluta  convicção  que  hoje  Belo  Horizonte  está  na

vanguarda no trato das questões da mobilidade urbana. Digo isso porque há cinco

anos a BHTRANS tomou a iniciativa de criar o fórum da mobilidade de Belo Horizonte

e chamou todos os atores para participar. Então, fomos lá. Basicamente houve um

estímulo muito grande do CDL, representado aqui pelo Marcos Innecco, que foi quem

durante muito tempo presidiu o fórum, e dali começaram os grandes debates. Mas

percebeu-se rapidamente que algumas questões técnicas de segmentos específicos

não podiam ser tratadas ali,  pois  era um fórum de debates sem necessariamente

haver a configuração técnica, e havia um caráter político também muito forte. Mas ali
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conseguia-se dar um encaminhamento aos assuntos. Assim, houve efetivamente o

início  dessas  atividades,  que  depois  evoluíram  para  um  projeto  financiado  pela

Comunidade Econômica Europeia, e nós, do setor produtivo, e a BHTRANS fomos

correr o mundo para conhecer as melhores práticas de logística urbana.

Para finalizar, quero dizer que qualquer debate que não reconheça que a vida das

cidades  é  em  função da sua atividade  econômica estará  num  grau  de hipocrisia

intelectual e ideológica que nos tira do rumo da conversa. Na realidade, uma cidade

vive basicamente de quem é o gerador de emprego e quem é o gerador de renda, o

resto  é  consequência.  Não  há  debate  ideológico.  Não  se  trata  de  ser  socialista,

comunista, direitista, PT ou o que for, na realidade o conteúdo ideológico não trará

nenhuma contribuição para a solução do debate e para o debate sobre a questão da

mobilidade  urbana.  O  nosso  ponto  de  partida  é  o  desenvolvimento  econômico

integrado, em que, na maioria das grandes cidades, e na nossa não é diferente, o

comércio é o grande indutor  do  desenvolvimento  econômico,  responsável  por  até

90% do PIB de algumas cidades. Então não podemos desconhecer o comércio como

indutor e gerador de emprego e renda. Se é ele que gera o emprego e a renda, ele é

o indutor do desenvolvimento da cidade, o resto é consequência. Na realidade, essa

era  a  questão  fundamental,  o  resto  é  consequência.  Se  é  um  planejamento  de

desenvolvimento  econômico  integrado,  trataremos  da  questão  do  emprego  e  da

renda,  e depois,  como consequência, as questões cultural,  tecnológica,  ambiental,

social.

Na realidade, há um componente do qual ninguém tratou aqui, nem na parte da

manhã.  Não existe  cidade inteligente  sem o  componente  tecnológico  nos  tempos

atuais.  Então temos  de  incluir,  além  das  questões  ambiental,  cultural  e  social,  a

questão tecnológica. O Fábio, que me antecedeu, colocou um ponto absolutamente

fundamental. Vamos falar só de caminhão. A idade média da frota no Brasil é de 17,9

anos. Para se ter uma média de 17 anos, tem de haver caminhões de 30, 35 anos

rodando por aí. Imaginem com que nível de manutenção, se ninguém exige isso dele,

por via de inspeção veicular. Isso é o grande gerador de acidentes e mortes. Assim,

temos de começar a criar mecanismos e ferramentas, mas não de fiscalização de

trânsito, pois quem faz isso hoje é o radar, são os equipamentos eletrônicos.
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Não  precisamos  de  guardinha  nas  ruas,  mas  sim  para  cuidarem  da  nossa

segurança. Estamos sendo empurrados para dentro das prisões das nossas casas.

Enquanto os bandidos estão nas ruas armados, estamos sendo estimulados a ficar

dentro das prisões domiciliares desarmados. Então essa é uma situação desigual.

Precisamos mudar essa visão.

Há pouco tempo, falava-se que o nível de segurança era ruim no Brasil porque era

um país de pobreza. Melhorou consideravelmente. Houve a inclusão de 30 milhões

de brasileiros no nível de renda mínima, e o nível de insegurança subiu e não caiu.

Portanto precisamos mudar os conceitos e deixar de tratar os temas importantes da

sociedade como direito coletivo, mas como obrigação coletiva - aliás, a cada direito é

preciso haver uma contrapartida de obrigação. Além disso, obviamente nos dispor de

algumas vaidades pessoais e o poder público parar de trabalhar com ele próprio. Na

verdade,  ele não trabalha para a sociedade,  mas sim para outro  órgão do poder

público.  É  preciso  também  que  nós,  da  sociedade,  tenhamos  uma posição  mais

consciente de participação positiva.

Nas primeiras reuniões que fizemos aqui,  havia um muro de lamentações, e na

realidade o objetivo não era esse. Daí  a razão de eu ter-me congratulado com o

Deputado  Paulo  Lamac,  que  conseguiu  interromper  o  processo,  e  o  muro  de

lamentações passou para uma posição mais contributiva.

Então  a  nossa  contribuição  é  no  intuito  de  trazer  à  tona  o  debate,  a  fim  de

construirmos os planos de mobilidade para o cumprimento da lei. Além disso, muito

mais  que a cumprir,  é  preciso servir  à  demanda do direito coletivo da sociedade.

Muito obrigado.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à apresentação de “slides”.

O Sr. Presidente - Agradecemos ao Sr. Luciano Medrado a participação. O senhor

nos brindou com as suas informações e o seu conhecimento. Com a palavra, o Sr.

João Paulo Amaral.

Palavras do Sr. João Paulo Amaral

Muito  obrigado,  Deputado Paulo.  Fico  muito  agradecido  pelo  convite para  estar

aqui.  Tenho apego por Belo Horizonte pelo fato de ter parentes, pais, avós e irmã

morando aqui. Então, desde pequeno, sempre visitei esta cidade e sempre questionei
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muito  sobre  a  mobilidade  daqui.  Está  sendo  ótimo  fazer  esse  questionamento

publicamente agora e expor um pouco da minha experiência de outra cidade vizinha,

São Paulo.  Parabenizo-lhes pelo  processo de construção deste  ciclo  de  debates,

“Mobilidade urbana”. Isso está sendo fantástico e é importante. Mais importante ainda

é  verificar  os  resultados  disso  e  convocar  a  população,  todos  que  estão  nos

acompanhando, para participar e vir falar, dar a sua voz. Gostaria que outras pessoas

que ainda não falaram se manifestassem aqui,  porque acredito que isso deva ser

levado adiante ou precisa ser levado adiante. A opinião de todos é importante.

Vou iniciar dizendo quem sou eu e como cheguei aqui. Na realidade, vendo todos

os dias ciclos de debates - fiquei muito lisonjeado em participar de Mesas e assistir a

plenárias  com  pessoas  tão  importantes,  com  falas  relevantes  e  um  histórico

acadêmico  tão  bacana  e  especialistas  no  assunto...  Na  verdade,  a  minha

especialidade veio praticamente por conta de uma ferramenta, a bicicleta. Não sou

um defensor total, pleno da bicicleta. Então, quero dizer para quem quiser me tachar

de ciclista que não me considero. Mas a forma como ela me fez me conectar com a

cidade  e  entender  os  problemas  que  estamos  vivenciando,  não  apenas  de

mobilidade, mas também de todo o contexto e uso da cidade, me fez correr atrás e

me especializar nesse assunto. Hoje, a razão de eu estar aqui foi simplesmente por

essa simples e útil ferramenta.

Depois  vou  falar  um  pouco  mais  quem  de  fato  sou,  mas  agora  é  importante

mencionar isso. Nesse processo de começar a questionar a forma como a cidade

estava  sendo  construída  e  a  mobilidade  que  eu  via  em  cima  de  uma  bicicleta,

comecei a observar e escutar muitos modelos mentais, que é o que estrutura a nossa

cultura, o que criamos em nossa cabeça quando ouvimos algo na mídia e pensamos

que devamos ficar trancados em casa mesmo, que só dá para andar de carro. É esse

tipo  de  coisa  que  acabamos  construindo.  Então,  alguns  modelos  mentais  que

ouvimos por aí em relação ao tema que estamos discutindo é de que precisamos de

mais vias para desafogar o trânsito, porque há muito carro, e precisamos de mais

espaço para eles andarem.

A solução é o metrô em todas as cidades, é o que ouvimos muito há alguns anos

em  São Paulo:  “Aqui  não é  lugar  de  bicicleta,  não temos  ciclovias  e  não somos
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europeus”. O que estamos questionando não é - concordo com o que outras pessoas

disseram aqui - favorecermos um em detrimento de outro, mas trazer alternativas.

Nisso tudo está basicamente a centralidade pelo direito e acesso à cidade.

Antes de falar de mobilidade urbana, gostaria de dizer que discordo de algumas

pessoas que disseram aqui que mobilidade urbana é sinônimo de transporte, pois não

é. Estamos falando de uso do espaço público, do ordenamento desse espaço e, com

certeza, do transporte de carga e de como sustentar de fato essa cidade. Tudo isso

representa a mobilidade urbana.

Pensando  no  que  falar  sobre  desafios  e  estratégias  para  Belo  Horizonte,

obviamente que, nas minhas visitas superesporádicas aqui, não me atreveria a falar

da cidade ou julgá-la, mas com certeza traria um pouco da experiência que vemos lá

em São Paulo, cujos casos infelizmente são replicados por todo o Brasil. Em alguns

casos, em várias situações, vemos que São Paulo é um modelo para o Brasil, e em

mobilidade não é diferente. Então decidi criar um guia de como não seguir o exemplo

de São Paulo pelo capítulo da mobilidade urbana.  Por  que isso? Houve algumas

soluções históricas em São Paulo que mudaram bastante o rumo. Já fomos uma

cidade europeia. Não somos europeus, mas foi um modelo mental que construímos

nesse processo.

Antes da década de 50, havia bondes e o uso maciço de bicicletas na cidade de

São Paulo.  Na década de 50,  como essas  duas  fotos  ilustram,  houve mudanças

radicais como soluções técnicas de mobilidade para que se ampliassem as vias a fim

de  desafogar  o  trânsito,  que  já  acontecia  naquela  época.  E  tudo  que  vemos  e

reclamamos hoje, dizendo que “anel viário e não sei quê trarão mais carros para a

rua”, já sabemos. É um modelo mental que construímos há muito tempo. Então essas

foram as soluções técnicas no passado, que infelizmente acabaram acarretando em

modelos mentais de hoje. Sobre quem quer defender estritamente o carro -  e acho

que  não  deveriam  defender  só  ele,  mas  ele  também  faz  parte  da  mobilidade  -,

acreditem  que  foram  eles  mesmos  que  criaram  esses  modelos  mentais,  e  não

conseguimos suportar mais.

Outra solução que foi criada na década de 60, em São Paulo, foi acabar com os

bondes. Essa é a última viagem do bonde da Penha, que passava muito perto da
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minha casa na Zona Oeste, em São Paulo, e se conectava à Penha, na Zona Leste.

Entretanto hoje não tenho uma forma fácil de fazer essa conexão com outro meio de

transporte.  Agora,  quase  50  anos  depois,  estamos  discutindo  uma  nova  solução

inovadora, que é o VLT, que nada mais é que o bonde de antigamente.

Então,  quais os resultados dos modelos mentais e o que conseguimos construir

disso visualmente? Trouxe alguns registros para vocês para ficar bem claro o que os

modelos mentais representam. Estes significam que o pedestre é um marginal. Ele é

marginalizado, não tem prioridade nas ruas de São Paulo e não tem o seu espaço.

Cotidianamente vemos -  e acredito, com certeza, que muitos de vocês devem estar

olhando e dizendo ”já vi isso aqui, em Belo Horizonte” -  esses casos, as guaritas que

ocupam  todo o  espaço da  calçada,  assim  como os  espaços  para  fumantes,  que

surgiram  com a  lei  que proíbe  fumar  dentro  de  espaços  fechados,  levando esse

espaço para as calçadas e tirando o dos pedestres.

A última prioridade, em qualquer obra que acontece na cidade de São Paulo, tem

sido para o pedestre. Quando fazem recapeamentos das pistas, que atualmente são

cotidianos, nunca se repõe a faixa de pedestres, mas, se se repõe, isso leva meses.

Além disso, quando você vê um carro em cima do passeio, acha isso normal e diz:

“como não tem lugar para ele parar, vou me esquivar, pois esse é o espaço dele”.

Esse é um símbolo bem interessante. Não o percebemos, eu mesmo pouco o via,

mas, quando vemos aquelas  plaquinhas na entrada dos estacionamentos dizendo

“cuidado, veículos”, parece que justamente você, pedestre, é um invasor do espaço, e

não o contrário, do carro que está saindo do estacionamento. Então, acho que há um

conflito de qual é a prioridade e a quem se deve favorecer em cada espaço.

Vemos  também cenas  como essa,  em que  o  pedestre  acaba se  esquivando e

realmente não há uma estrutura onde possa andar. Isso significa o quê? Acho que é

um ponto  importante,  ao  falar  sobre  o conceito de  mobilidade,  ou seja,  não está

envolvida só a questão de melhorar a forma como nos deslocamos, mas melhorar a

segurança da cidade. Cidades que realmente não favorecem as calçadas para quem

ir  a  pé  devem  ser  cidades  cada  vez  mais  abandonadas  e  que  permitem  mais

insegurança às pessoas que querem andar nas ruas.

Essa  é  uma história  que  compactua  muito  com  o  que a  Kátia  disse  na  última
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plenária sobre a acessibilidade. Eu assemelho e coloco muito próximos os termos

“mobilidade”  e  “acessibilidade”  e  vejo  esses  registros  quando  estão  acontecendo

obras  na  cidade.  Por  exemplo,  essa  obra  foi  finalizada,  mas  ainda  não  tem

acessibilidade para cadeirantes, obrigando-os a utilizar o asfalto, com ônibus tirando

fino neles. Isso é também um grande problema.

Há essas tecnologias que nos tratam como gado, alinhando-nos ali na calçada para

que nos esquivemos e não atrapalhemos o trânsito, e ainda a questão das bicicletas.

A mesma coisa que acontece com as obras que não priorizam os pedestres ou os

tratam  como  marginais,  nessa  questão  de  prioridades,  ocorre  também  com  a

bicicleta, com ciclovias que não foram terminadas, acessos que não fazem sentido e

não são conectados.  Aliás,  a minha bicicleta quebrou. Não vi,  não esperava esse

buraco.

Então, até pouco tempo essas eram as únicas placas que víamos, em relação a

bicicletas. Isso também ocorre em relação aos pedestres. Eles não veem sinalização.

Se eu quero andar pelo Centro ou por pontos turísticos de São Paulo, não vejo placas

para pedestres e para ciclistas, só para carros. Creio que sofro até hoje com isso e

me sinto marginalizado. Embora a bicicleta me trouxesse muitas coisas boas, e vou

falar disso depois, até hoje me sinto marginalizado. Quando cheguei à Assembleia

Legislativa com minha bicicleta, por mais que eu tivesse autorização para estacioná-

la,  fui barrado. Por isso tive de esperar meia hora e perdi a exposição de alguns

palestrantes. Fiz questão de vir com ela porque achei que fosse a melhor forma de

conhecer  a cidade.  Esse é o apelo  que faço dentro desta Casa,  já  que estamos

falando dentro da casa do povo.

Aliás vou dar um exemplo prático ocorrido perto da minha casa, em que o aumento

das vias favoreceu o uso do espaço e reduziu o congestionamento. Aqui foi retirada

uma praça para gerar duas pistas. Uma semana após essa obra terminar, vejam o

congestionamento gerado. Até hoje a situação está assim e não tem melhorado.

Creio que, nesse contexto, o pior modelo mental, de todos os que temos construído,

infelizmente,  é a impunidade. É a questão de fazer o que quiser,  da forma como

quiser e saber que não vai ser punido por isso.

A campanha relativa aos acidentes de trânsito tem muito a ver com a estrutura dos
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carros, dos veículos e com a inspeção que precisa ser feita, com certeza. Há também

o problema da velocidade e da impunidade que isso gera. Infelizmente, hoje temos de

considerar que avenidas de 60km/h -  o que para mim já é muito, como pedestre,

como ciclista e como usuário de transporte público - já não são respeitadas. Quando

se  fala  em  60km/h  de  velocidade  máxima,  considera-se  que  os  carros  se

movimentam em velocidade muito além dessa, obviamente. Então, vemos claramente

casos  de  impunidade  quando  espaços  exclusivos  para  bicicletas  são  ocupados,

quando  carros  fazem  manobras  proibidas,  como subir  em  uma calçada  para  se

desviar do congestionamento, quando há no exato momento uma viatura da CT, que

é  o  nosso  órgão  de  trânsito  fiscalizador,  com  uma luzinha  vermelha  atrás,  vê  a

situação  e  não  faz  nada.  As  próprias  viaturas  desses  órgãos  cometem  essas

irregularidades. Este caso é muito claro: uma motorista desejou protestar quanto a

uma ciclofaixa de teste na cidade de São Paulo. Além de ela estacionar em cima da

ciclofaixa,  com  uma viatura  que  estava  justamente  atrás,  ela  decidiu  esconder  a

placa, que é algo proibido, e não foi punida por isso.

Obviamente, o resultado é que isso tudo fez com que tivéssemos esse contingente

de  carros  na  rua,  por  opção,  por  não  termos  alternativas,  e  pelo  que  falei

anteriormente, pelo direito e acesso à cidade. Não temos direito, não temos acesso,

então qual é a nossa alternativa? Privatizarmos a lei e usarmos o carro, que é a única

opção que temos. Assim, estamos com uma grande massa de carros pela cidade.

Evidentemente, isso o tornou o grande vilão.

Hoje há um modelo mental em que se critica muito o automóvel. Ele já deu uma

solução importante para a sociedade e faz parte desse contexto de mobilidade, mas a

forma com que tem sido conduzido e priorizado o torna um vilão. Não sou contra o

carro. Ele tem sua tecnologia importante e seus avanços, porém a forma com que

tem sido usado, novamente, como falou o colega anterior, é exacerbada e o torna

esse vilão.

Falando sobre estratégias, qual é a solução para o problema? Acho que não estou

falando nada de novo, só me expressando de uma forma diferente. A primeira lição

que  vejo  sobre  a  cidade  de  São  Paulo  é  o  planejamento  territorial.  Como  falei,

mobilidade urbana não é só o transporte, é o uso do espaço urbano, é a forma com
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que ocupamos os espaços disponíveis da cidade. Esse planejamento territorial passa

por uma coisa importante também, que é o adensamento, a ocupação da população

da cidade.

Em São Paulo vemos estas cenas típicas. Pedalo por essa avenida da esquerda

todos os dias, e todos os dias é essa mesma cena. Moro na Zona Oeste, mais na

parte central, e vou para a Zona Leste, um pouco mais afastada do Centro expandido,

então estou indo no fluxo contrário ao normal. Vejo a avenida lotada de carros do

outro lado dela, com um congestionamento intenso, enquanto estou sozinho na minha

via. Isso ocorre não só nas avenidas usadas pelos carros, mas também com o metrô

e com todos os transportes públicos.

Então, há muitas críticas de que precisamos de mais metrôs e vias, mas na verdade

se trata de uma questão de ordenamento territorial: para onde as pessoas estão indo

e por que estão indo para lá. Assim, podemos readequar o uso do espaço urbano,

pois sabemos que, quando há um polo empresarial e todos estão indo para lá, da

forma como está não vai funcionar.

São  duas  lições  de  planejamento  de  mobilidade  integrada.  Basicamente,  essas

duas lições, para mim, são fundamentais nos planos de mobilidade. E essa segunda

exclusivamente, pois coloquei a palavra “integrado”. Os planos que vejo por aí não

estão  surgindo  com  soluções  integradas.  Por  exemplo,  o  plano  de  metas  que  o

Haddad apresentou  em  São  Paulo  propõe  fazer  tantos  quilômetros  de  ciclovia  e

tantos  quilômetros  de  corredores de ônibus.  Cadê a integração disso? O que vai

funcionar nesses dois modais? Por que não existe um plano integrado? É justamente

isso que fará com que tudo funcione da melhor forma.

Por que o planejamento integrado? Primeiro, porque 60% do espaço urbano de São

Paulo é para os carros, entre estacionamentos e espaços que estão sendo ocupados

por um carro que está parado o dia inteiro, o que não contribui para a questão da

mobilidade. O fato de o carro ser um vilão se dá pela prioridade do uso do espaço.

Então,  na verdade,  é necessária uma democratização do espaço e da mobilidade

para todos os veículos, e não apenas para o carro.

Faltam soluções integradas, como eu disse. Essa é a única ciclofaixa, de 3km, que

temos em São Paulo. A Prefeitura a fez, teoricamente, como um teste e até hoje não
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a ampliou. Isso já faz alguns anos. Na verdade, ela é um retângulo que passa por, no

máximo, 10 quarteirões em um bairro, portanto não há viabilidade e todos a criticam,

pois não funciona e está ocupando vaga de carro e tudo o mais. Claro, da forma

como ela foi feita, sem estar integrada a nada, não vai funcionar mesmo.

Soluções integradas são necessárias  com o transporte público. Quase todos os

dias tiramos foto dessa cena no metrô de São Paulo, porque optamos por ter essas

soluções lineares: uma linha Norte-Sul, outra linha Oeste-Leste e nada conectando

entre elas, mesmo que fossem outros modais. Acontece que um grande contingente

de pessoas tem de optar  por  aquela  forma de integração,  um único eixo que se

conecta com o outro, gerando essa enorme lotação.

Temos de rever a forma como temos construído essa mobilidade. Vi aqui vários

exemplos de solução linear e fico feliz de muitas pessoas terem falado contra ela.

Não basta falar de metrô, de bicicleta. Quando a pessoa vê que não tem a opção do

metrô perto de sua casa e que, se tiver de optar por ele, terá de ir muito longe, acaba

optando pelo carro. Se a pessoa quer como única opção a bicicleta, mas a ciclovia

está longe de sua casa, opta pelo carro. Isso acontece em todos os modais, o que

acaba fazendo com que o carro se torne o vilão. Na verdade, ele também faz parte

desse contexto e dessa mobilidade. Como já falei, ele está com o espaço acima da

prioridade dos outros, tanto na questão do uso do espaço quanto do contingente de

viagens. Vimos que ele é usado no segundo maior número de viagens na cidade de

São Paulo, após o ir a pé. A maior justificativa para as pessoas irem a pé é porque

não têm recursos para pagar o transporte público. Então, o carro fica visto como esse

vilão.

Nesta  transparência,  posso  ser  tachado  de  romântico  por  falar  isso,  coloco  a

pessoa no centro  da  mobilidade.  E  ela  no  centro,  com  acessibilidade  e  direito  à

cidade de várias formas. Se a pessoa olha e vê que do ponto de onde está saindo e

aonde quer chegar há a opção de fazer a integração, com ônibus, o metrô ou mesmo

pegar o carro, ir até um estacionamento e fazer o restante de transporte público ou de

bicicleta,  teremos  maior  variedade  do  uso  da  mobilidade.  O  aproveitamento  dos

vários setores da mobilidade torna o fluxo melhor e, consequentemente, gera maior

mobilidade para cidade. Obviamente, isso representa tecnicamente uma integração
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intermodal.

Ontem eu falava com o Prof. Emílio sobre o assunto. Vimos que a solução técnica

está aí, e vários técnicos já a estão mostrando. Então, já temos a solução técnica. Por

que não estamos conseguindo resolver os problemas da mobilidade? Basicamente

porque ele está atrelado a soluções culturais. Aquela solução técnica do passado, da

década  de  50,  em  São  Paulo,  transformou  nossa  cultura,  e  não  conseguimos

visualizar vários outros modais mais sustentáveis para a cidade de São Paulo.

Obviamente, a solução é cultural, é a opinião das pessoas. O modelo mental que as

pessoas criam influencia a solução política. O problema não é técnico. Já sabemos

quais são as soluções. Talvez estejamos sendo repetitivos. Devemos mudar o modelo

mental das pessoas, e isso será feito com decisões políticas, que por sua vez serão

remetidas a soluções técnicas. Esses três eixos têm de estar ligados; senão, não

teremos solução.

O que nós, cidadãos, temos feito para mudar esse quadro? Em relação à bicicleta,

ao  uso  do  espaço  público,  posso  dizer  que,  em  São  Paulo,  as  pessoas  têm

construído um ambiente melhor para a cidade. Eu mesmo não estaria lá se não fosse

isso. Ficamos unidos e fomos às ruas mostrar que temos o nosso espaço, refletimos

sobre o uso do espaço urbano, mostramos que se formos eficientes precisaremos de

menos espaço. Quando comecei a pedalar, o que percebi inicialmente foi o contato

com as outras pessoas. Conheci minha esposa por conta da bicicleta. Não queríamos

basicamente bicicletas para a cidade, e sim uma cidade melhor.

Essa foi uma ação ocorrida na ponte estaiada, grande obra que não serviu para

nada, porque hoje sequer há espaço para o transporte público e para os pedestre. E

a via já está congestionada.  Há quatro anos,  brincávamos: “Rumo aos 300km de

engarrafamento”.  Ontem,  atingimos  essa  meta.  Parabéns,  São  Paulo!  Aliás,  a

manifestação contra o aumento da tarifa de transporte público, realizada ontem, foi

muito bem-sucedida. Todos foram às ruas para protestar.

Proporcionamento  de  experiências  inesquecíveis:  pedalarmos  com  cegos,

conectarmo-nos com pessoas que nunca imaginaríamos. As pessoas passam a se

conhecer mais. Vivo em São Paulo, que, para mim, parece uma cidade do interior,

porque, no meu caminho para o trabalho, dou bom dia a pelo menos quatro pessoas
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que encontro quando estou de bicicleta ou a pé. Às vezes, encontro quem não via há

muito tempo.

Mostramos como podemos usar a rua e os espaços públicos de forma diferente e

para  que  é  a  cidade.  Agora  que  cheguei  aqui,  quem  sou  eu  hoje?  Estou

representando o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor - Idec -, onde trabalho

com a pauta de consumo sustentável. O que esse instituto tem a ver com mobilidade?

Tudo.  O  Código  de  Defesa  do  Consumidor  defende  o  uso  de  serviços  públicos

também.  O  consumidor  não  utiliza  apenas  os  bens  privados  do  mercado,  mas

também os serviços públicos. A partir  do momento que utiliza o transporte público,

você passa a  ter  direitos.  É  importante  conhecê-los,  até para  recorrer  ao  melhor

sistema.  Acreditamos  ainda  que  a  defesa  do  consumidor  está  ligada  ao  fato  de

sermos cidadãos e podermos obter melhores alternativas. Então, lutamos por mais

alternativas para o consumidor cidadão, lutamos para que mais pessoas saibam de

seus direitos, lutamos para mudar os padrões de produção e consumo. Convido todos

a conhecerem o Idec. Temos trabalhado muito com a pauta da mobilidade.

Represento também o sistema de bicicleta. Sempre me envolvi com a iniciativa do

Bike Anjo, que é uma rede de ciclistas que pedalam todos os dias, são apaixonados

por esse meio de transporte e viram essa forma de se integrar com a cidade e se

conectarem com as pessoas. Gostaríamos de ajudar mais pessoas a repassar esse

conhecimento, para quem quer aprender a pedalar com mais segurança e confiança.

Hoje não temos esse tipo de informação por parte do governo. Então, suprimos essa

demanda. Começamos com um grupo de amigos e hoje somos uma rede de 600

“bikeanjos”  em  80  cidades  do  Brasil.  É  interessante,  pois  os  europeus  também

precisam de “bikeanjos” e de uma melhor mobilidade. Também estamos em Portugal

e nos Estados Unidos e nos dirigimos a outros países que consideram essa ação

importante.  Talvez ainda não tenhamos atingido tantas  pessoas para solucionar  o

problema da mobilidade, mas atingimos pessoas para pensar sobre o uso da cidade.

Além disso, conseguimos fazer grandes amigos por conta da bicicleta. Isso não seria

possível sem essa movimentação.

Deixo  esta  reflexão:  não  precisamos  de  um  Prefeito  para  ter  uma  cidade

sustentável, mas de pessoas.
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Gostaria de deixar aqui os meus contatos. Estou à disposição para conversar mais

e discutir formas para que tenhamos uma cidade melhor. Muito obrigado.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à apresentação de “slides”.

O Sr.  Presidente -  Agradecemos a presença e a participação do Sr.  João Paulo

Amaral em nosso debate.

Esclarecimentos sobre os Debates

O Sr. Presidente - Neste instante, daremos início aos debates. Solicitamos àqueles

que  fizerem  uso  do  microfone  que  se  identifiquem,  sejam  objetivos  e  sucintos,

dispensada a formalidade das saudações pessoais. Pedimos também que entreguem

antes sua contribuição por escrito à assessoria. Cada participante disporá de até dois

minutos para fazer a sua intervenção. Lembramos que a leitura e apresentação oral

de  questionamentos  aos  expositores  serão  feitas  de  acordo  com  o  volume  de

inscrições recebidas.

Debates

O Sr. Presidente - Na verdade, não temos aqui questões por escrito dirigidas aos

nossos palestrantes. No entanto, gostaria de perguntar se alguém quer fazer uma

intervenção oral neste momento. A única coisa que solicitamos é que se apresentem,

dizendo os nomes e as instituições que representam.

O Sr. José Aparecido - Deputado, as questões dos modais são importantíssimas

porque definem o futuro da cidade. Estamos assistindo a uma escolha de modal que

foi, na verdade, um arranjo para os donos dos ônibus atenderem a uma continuação

do direito de exploração do sistema de transporte da cidade.

É extremamente legítimo; no lugar deles, eu não abriria mão.

Mas, diante das exposições do Luiz e do Berilo, vemos que o modal de transporte

para a cidade evidentemente não é o BRT. A comunidade de engenharia da cidade -

as academias, o Crea e a Sociedade Mineira de Engenheiros - já deixou isso claro há

muito tempo. Então temos um arranjo para resolver o problema de uma licitação, que,

diga-se de passagem, foi feita, e muito bem feita, pelo Célio e é referência nacional,

mas que atende a esse segmento que explora o sistema de transporte coletivo e tem

uma concessão de 20 anos.

Visitando a obra do monotrilho de São Paulo, fiquei impressionado com a beleza, a
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leveza e o resultado esperado da obra. Aqui, tenho ouvido dizer que vão colocar BRT

na Amazonas, na Pedro II, na Andradas e na Nossa Senhora do Carmo, o que é o fim

do  mundo.  Sinceramente,  colocar  BRT  em  vias  já  estranguladas,  saturadas  e

estreitas é, com o perdão da palavra, uma insanidade. Vale lembrar que a Avenida

Cristiano Machado tem 50m de largura, e metade desse espaço é dedicado ao BRT.

Mas o que quero perguntar ao Célio, que aqui representa a BHTRANS, é se essa

ideia de colocar  o BRT na Amazonas,  no anel  rodoviário,  etc.,  é verdadeira ou é

apenas mais uma viagem da BHTRANS.

O  Sr.  Presidente  -  Obrigado,  José  Aparecido.  O  Célio,  que  está  dando  uma

entrevista ali fora, responderá daqui a pouco, mas quero ressaltar que teremos um

espaço adequado para tratar das questões específicas de planejamento da região

metropolitana. De qualquer maneira, contamos com a presença do Célio.

O Sr. Marcelo Caetano - Boa tarde, meu nome é Marcelo Caetano, sou arquiteto, e

tenho uma pergunta a fazer ao palestrante que fez uma exposição sobre o BRT. Sem

entrar na discussão sobre se ele é ou não o modal mais recomendado para Belo

Horizonte,  gostaria  de  saber  se  foi  cogitado  o  uso  de  veículos  elétricos,  com

alimentação  aérea,  uma  vez  que  seria  uma  rara  oportunidade  para  reduzir  os

impactos  de  motor  a  explosão  na  cidade  -  basicamente,  a  poluição  sonora  e  a

poluição do ar. Se isso foi cogitado, por que essa opção foi preterida?

O Sr.  Presidente -  Aproveito o retorno do Célio  para dizer que foram feitas três

questões relativas à sua apresentação. Por favor, Kátia.

A Sra. Kátia Ferraz - Tive a oportunidade de conhecer a planta das estações do

BRT e de verificar o local fisicamente, passando perto de algumas delas, quando

constatei que a questão da acessibilidade não está sendo contemplada. Em um dos

pontos, há uma escada, e a desculpa é que a entrada será do outro lado. Imaginem

como uma pessoa com a mobilidade reduzida - e não me refiro apenas à pessoa com

deficiência  -  vai  transitar  por  ali!  Para  conhecer  o  projeto  do  BRT,  estive  na

BHTRANS,  que conhece  a  minha  entidade,  o  Centro  de  Vida  Independente,  por

termos sido do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, e nessa ocasião me

coloquei à disposição para tratar da questão da acessibilidade nas estações do BRT.

Outra questão é quanto à obra da Avenida Antônio Carlos. Fui dar uma aula na
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Fundação João Pinheiro, no curso de pós-graduação de Segurança Pública, e nas

pistas do meio não dá para passar uma cadeira de rodas, você tem de escolher de

qual lado será atropelado, do lado de dentro ou do lado externo. Acho que foram

muito mal feitas. Existem placas de ônibus no meio, sendo que o passageiro tem de

descer para o meio da pista e subir, depois de passar a placa, com perigo, correndo

risco de ser atropelado. A obra não atende, creio que os gestores imaginam que a

acessibilidade é só para cadeira de rodas, que se dá um jeitinho. Falo sobre isso

porque  as  obras  não  estão  contemplando  esse  item,  e  está  sendo  muito  difícil

transitar, Deputado. Muito obrigada.

O Sr.  Presidente -  Muito  obrigado,  Kátia.  Agradecemos a  disponibilidade do Sr.

Célio  Bouzada.  Em  que  pese  a  essa  discussão  ser  sobre  submodais,  surgiram

questões  que  são  pontuais.  Como  já  disse,  teremos  mais  tempo  e  melhores

condições na etapa metropolitana, de Belo Horizonte. Então, escutamos a fala da

Kátia  e  temos  outras  questões,  as  quais  gostaríamos  que,  se  for  possível,

respondesse objetivamente: “Considerando o custo de um acidente, levantado pelo

Ipea, de R$219.000,00, qual a justificativa para não se construírem passarelas de

acesso  nas  estações  de  BRT  em  vias  com  alto  índice  de  acidentes,  de

atropelamentos,  como  as  Avenidas  Cristiano  Machado  e  Antônio  Carlos?”.  Há

também esta questão: “Existe planejamento de BRT para as Avenidas Amazonas e

Pedro II? Não seria adequado um outro modal? Foi estudada a utilização de veículos

com alimentação elétrica para o nosso BRT? Se foi feita essa análise, por que não foi

adotada?”.

O Sr. Célio Freitas Bouzada - Obrigado pela oportunidade. O nosso projeto de BRT,

do ponto de vista da segurança, sofreu uma auditoria na fase de projeto. Existe uma

auditoria na fase de execução de obras e uma auditoria depois, antes da operação.

Sobre o que a Sra. Kátia  apresentou, creio que tenho a obrigação de anotar e ir

conferir, porque o que está em projeto atende a todas essas questões. Não vou falar

que  elas  não  existam,  mas  sim  que  merecem  ser  avaliadas  e  respondidas  com

cuidado,  porque a  nossa intenção é  fazer  um transporte  para todos.  Lamento  se

eventualmente existe alguma situação dessas.

O nosso plano de mobilidade, Sr. Deputado, contempla 220km de corredores de
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alta capacidade. Dentro desses 220km, por exemplo, há 1km para o qual estamos

pensando em BRT, o do anel rodoviário, ou seja, quando o DNIT reformá-lo, duplicá-

lo,  ali  já nasceria um corredor de BRT. Defendemos que a ligação do Barreiro ao

Calafate tem de ser por metrô, porque o volume de demanda já o justifica. Então,

cada situação exige um modal.

O  Berilo  se  encontra  aqui.  No  caso  do  monotrilho,  fornecemos  todas  as

informações.  Realizamos  inúmeras  reuniões  técnicas  na  BHTRANS,  até  mesmo

sugerindo alternativas de traçado para o monotrilho, cuja proposta do aeroporto é que

passe pela Pedro II. Houve estudos. Quem mexe com mobilidade, como é o nosso

caso, que somos da área de planejamento, tem de mapear todas as alternativas e

oportunidades. Como administrador público, em face dos compromissos políticos, dos

recursos e das disponibilidades, precisamos tomar a melhor decisão. Pode ser que no

futuro ela não se mostre a mais acertada, mas o pior é não tomar decisão nenhuma.

Havia questões com recursos disponíveis  pelo  governo federal,  havia  prazos,  e

optamos por um modal que vai operar agora, já no final deste ano. Outros modais,

outras oportunidades devem ser estudadas, devem ser analisadas. Há o modal que

tem problema de rampa, pois nossa cidade tem muita rampa. Então, cada caso é um

caso e tem de ser olhado “per se” e a decisão tomada dessa forma. Creio que não há

problemas, há espaço para todos.

O Sr. Presidente - Quanto à questão da alimentação elétrica, o senhor saberia dizer

se foi analisada?

O Sr. Célio Freitas Bouzada - Foi. Temos uma experiência, na América do Sul, de

BRT alimentado por energia. É uma cidade na Venezuela.

O  Sr.  Célio  Freitas  Bouzada  -  Obrigado  pela  informação,  porque  os  nossos

relatórios  apontavam  uma  cidade  na  Venezuela  com  alguns  problemas  de

fornecimento  de  energia.  No  caso  do  Brasil,  há  uma  questão  econômica  que

atrapalha um pouco -  quando mais  precisamos de energia,  ela é  mais cara.  É a

mesma coisa que o metrô sofre, porque quando ele tem maior demanda, a energia é

muito cara,  o que faz com que tenhamos um grande benefício do ponto de vista

ambiental, mas financeiramente não se viabiliza, pois o custo de operação fica muito

maior. É como falo: tem-se um rol de elementos para a tomada de decisão; e toma-
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se.

O Sr. Presidente - Agradeço ao Célio Bouzada.

O Sr. Célio Freitas Bouzada - Aproveito a oportunidade para dizer que as nossas

informações de BRT estão todas no “site” da BHTRANS. Fiquem à vontade. Estamos

sempre rodando. Já fomos à Sociedade Mineira de Engenheiros, ao Crea, e estamos

à  disposição  para  debater,  porque,  à  medida  que  debatemos,  esclarecemos  e

aprendemos, evoluímos e melhoramos a mobilidade da nossa cidade, que é o que

queremos.  Coloco-me à disposição de todos  os senhores para  debater  o tema e

aprender quando precisar. Obrigado.

O Sr. Presidente - A BHTRANS estará na etapa da Região Metropolitana de Belo

Horizonte, que tenho certeza de que será uma discussão interessante,  profícua e

altamente participativa. Agradeço, Célio, pelo retorno.

A  Sra.  Cláudia  Oliveira  -  Boa  tarde.  Na  pessoa  do  Deputado  Paulo  Lamac

cumprimento todos da Mesa. Também gostaria de parabenizá-los por este espaço

democrático que estamos vivendo aqui e por ter participado desses momentos junto

da Comissão. Aprendemos muito com isso.

Não  sou  técnica  em  urbanística  nem  arquiteta.  Há 22  anos  sou professora  da

educação infantil e nos envolvemos com os problemas comunitários. Hoje estamos

muito envolvidos com a questão do transporte e de habitação. Sou da Comissão de

Transporte de Ribeirão das Neves e do Conselho de Habitação do Município.

O Sr. Presidente - Por favor, diga o seu nome para constar na ata.

A Sra.  Cláudia  Oliveira  -  Meu  nome é  Cláudia  Oliveira.  A minha  pergunta  é  a

seguinte: por que em Minas Gerais ainda não foi implementada a inspeção veicular,

que é o que vimos, por meio do palestrante? A outra questão, Deputado, diz respeito

aos terminais tanto os ligados a BRT quanto ao terminal junto ao metrô do Vetor

Noroeste e ainda à discussão sobre os terminais de Justinópolis, ligando à Ribeirão

das Neves; há ainda a questão do Jardim Colonial, que é a do trevo. Então, esses

temas não têm sido trazidos à tona. A nossa preocupação, ali, do Vetor Noroeste, é a

ligação com Contagem e Municípios limítrofes: Contagem, Esmeralda e Ribeirão das

Neves. Então, gostaríamos colocar essa intervenção na Mesa. Obrigada.

O Sr. Presidente - Obrigado, Cláudia.
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O Sr. José Egídio - Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é José Egídio. Sou

advogado, militante do movimento social, mais envolvido no Movimento Pró-Metrô.

Infelizmente, o trabalho não permitiu que eu participasse o dia todo. No entanto, há

uma coisa que me incomoda muito. Há 30 anos lutamos pelo metrô aqui em Belo

Horizonte  e,  recentemente,  houve  algumas  iniciativas  louváveis  que  levam  a

população a acreditar que, de fato, dessa vez vai se concretizar pelo menos grande

parte do metrô de Belo Horizonte.

Como já sou cético em relação ao metrô em Belo Horizonte, gostaria de perguntar

aos  nobres  colegas  da  Mesa  o  seguinte:  já  que  a  proposta  de  metrô  em  Belo

Horizonte  é  via  parceria  público-privada  -  aliás,  é  uma  lei  cheia  de

inconstitucionalidades -, será que alguém acredita que o setor empresarial  após a

Copa do Mundo, quando quem tinha de fazer investimento certamente o fez, pois é a

oportunidade de ganhar dinheiro, teria recurso ou interesse em investir em PPP para

o metrô? Ou, mais uma vez, vamos ficar a ver navios em relação a metrô em Belo

Horizonte? Numa cidade como a nossa não dá nem mais para discutir mobilidade

restrita à cidade, por isso estamos na vertente da discussão metropolitana. É claro

que temos de usar todas as tecnologias numa cidade como a nossa.

Também  é  um  dos  objetivos  deste  seminário,  porque  não  temos  a  cultura  do

planejamento. Se, de fato, planejássemos a cidade e a região metropolitana no curto,

médio  e  longo prazos,  pensando nas  tecnologias  existentes  e  nas que estão em

estudo,  certamente  com  o  tempo  resolveríamos  a  questão  da  mobilidade  nesta

cidade.  Mas  infelizmente  ainda  estamos  engatilhando  na  própria  ideia  de

planejamento, que ficou mais forte no poder público a partir de 1988.

Então, gostaria que alguém me desse uma luz, dizendo-me o que acha, dizendo se,

de  fato,  existe  a  possibilidade  do  metrô  após  a  Copa  do  Mundo,  já  que  não

conseguimos, fomos incompetentes para articulá-lo a tempo de ser utilizado para a

essa competição.

O Sr. Presidente - Muito obrigado, José Egídio.

Pode ficar à vontade. Só peço que se apresente. Pode fazer uso da palavra.

O Sr. Tiago Garcia - Boa tarde. Meu nome é Tiago Garcia, sou estudante. Gostaria

de levantar só uma questão referente à integração, que foi muito exposta durante
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todo  o  dia  do  nosso  fórum.  Ouvi  muito  sobre  soluções  de  integração  entre

transportes, ouvi que uma solução apenas não seria a mais adequada. Mas gostaria

de  saber  se  existe  integração  entre  as  entidades  que  os  palestrantes  estão

representando,  porque  ouvi  ideias  espaçadas,  ouvi  muitas  defesas  de  pontos  de

vista, mas não vi uma parceria entre as entidades. Não ouvi: “Minha entidade, junto

com tal entidade, faz esse trabalho” ou “Minha entidade poderia trabalhar melhor se a

entidade tal estivesse engajada nesse projeto”.

Então,  gostaria  de saber dos palestrantes se existe esse tipo de integração. Na

verdade, pode até existir, mas talvez não tenha sido apresentada. Por exemplo, o

pessoal  de  cargas  com  o  pessoal  da  BHTRANS -  foi  exposto  talvez  como uma

questão de crítica que eles recebem. Queria ouvir um pouco mais sobre o que as

entidades representadas aqui estão fazendo em conjunto para chegar a uma solução

para o problema que estamos discutindo.

O Sr. Presidente - Nós é que lhe agradecemos, Tiago, a participação.

O  Sr.  José  Aparecido  Ribeiro  -  Meu  nome  é  José  Aparecido  Ribeiro.  Sou  da

ACMinas, ONG SOS Mobilidade Urbana.

Insisto:  carros  não  andam  sozinhos,  carros  andam  com  gente  dirigindo.  Prof.

Luciano, o senhor citou meu nome, sou grande admirador do senhor. O senhor pode

ser romântico, vários podem ser românticos nesta Mesa. E há gente mais romântica

do que o senhor. Quem não pode ser romântico, Prof. Luciano, é quem toma decisão.

Esses  não  podem  ser  românticos,  esses  precisam  ser  práticos,  esses  devem

entender a realidade e agir de acordo com ela e não de acordo com o que o sonho

nos permite. A medida do mundo é a nossa medida. Quem anda de ônibus o enxerga

e enxerga a cidade da perspectiva do ônibus. Quem anda de carro, de bicicleta e a

pé, da mesma forma. Ando de todas as formas, até de metrô. Aliás, não ando de

metrô, levam-me para dentro do metrô; não ando de ônibus, levam-me para dentro do

ônibus.

Eu estava vindo para cá de ônibus e vi  uma cena que me deixou chocado:  os

arrancos que o motorista do ônibus dava e as senhoras segurando. Não dei conta de

segurar e caí.  Imaginem o que aconteceu com as senhoras que estavam do meu

lado.  Agora,  neste  exato  momento,  milhões  de pessoas  estão  dentro  dos  ônibus
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vivendo essa experiência.

Então, essa medida do mundo realmente exige prática. Não adianta a Bike Anjo

achar que o mundo e a cidade são para as bicicletas. Cada um percebe de um jeito.

Há pessoas que vão andar de bicicleta, há pessoas que não podem nem andar de

bicicleta.

Quero fazer uma pergunta ao nosso brilhante ex-Presidente da BHTRANS, o Sr.

Mendanha.  Mendanha,  você  falou  que  os  índices  de  carro  no  Brasil  são  muito

menores  do  que na Europa e do que nos Estados Unidos.  Aliás,  não se fala  de

Estados Unidos aqui. Sempre que se fala em mobilidade urbana, lembramo-nos da

Europa, nunca nos lembramos dos Estados Unidos. A Globo nos enfia goela abaixo,

todos  os  dias,  a  cultura  americana,  através  dos  filmes,  daquela  programação

“maravilhosa e adulta” que tem. Ela e todas as outras emissoras fazem isso. Como

vai ser o futuro, Mendanha, se nós ainda nem começamos? Essa é a minha pergunta

para você.

Queria dizer ao colega da Bike Anjo de São Paulo que, teoricamente, carros não

sobem nos passeios para atropelar pessoas. Carros atropelam as pessoas nas ruas.

Rua é  lugar  de  carro  e  passeio  é  lugar  de  pedestre.  Vejo  a  BHTRANS fazendo

campanha para carro respeitar o pedestre, mas não faz campanha para o pedestre

respeitar o carro. Isso é uma coisa que não consigo entender, Prof. Luciano. Eu não

sou romântico, mas acho que estou me transformando num ET, porque a realidade é

tão explícita: os pedestres também têm de respeitar os carros. Em Campinas - você

deve conhecer porque é de São Paulo - há ciclovias. Campinas é um exemplo de

organização, mas as ciclovias funcionam aos domingos, quando não há carro. Não

adianta bicicleta querer disputar espaço com carro. Então lhe pergunto: o exemplo de

Campinas serve ou não serve para nós? “O.k.”? Era isso. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Obrigado. Então, vamos passar a palavra aos membros da Mesa

para  fazerem  suas  considerações  finais.  Podem  ficar  à  vontade  para  responder

questões  e  discutir  entre  si.  Pode  ficar  à  vontade,  Mendanha.  A  palavra  está

franqueada aos membros da Mesa para procederem ao debate. Perdão. Apresente-

se por favor, Josadac. Só peço, pelo adiantado da hora, o máximo de objetividade.

O Sr. Josadac Marques - Meu nome é Josadac, atuo no Instituto Mãos e Vozes,
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projeto de apoio às pessoas para reparação de danos. Nós estamos falando muito

neste seminário, Deputado, sobre a construção. Gostaria de fazer uma lembrança:

ano passado, há mais ou menos um ano, houve o ciclo de debates “Siga vivo” e se

falou muito da reparação de danos, número de vítimas e outras atividades. Precisei

interromper minhas atividades no Amazonas, onde atuava como profissional há mais

de 20 anos, em decorrência de um atropelamento que causou o falecimento do meu

pai. Cheguei a Belo Horizonte depois que a notícia já tinha sido veiculada por rádio,

jornal e televisão. Quando começamos a fazer o levantamento da documentação no

hospital, mesmo depois de já ter saído na imprensa o fato, o Samu colocou na ficha

de meu pai que o motivo da internação era acidente ocorrido dentro de casa. Isso

causou uma série de transtornos.

Então, deixo a sugestão em forma de pergunta que gostaria de fazer, talvez para o

ciclo final. A lei da mobilidade estimula a questão do pedestre, o modal ciclismo, mas

o DPVAT, até onde temos visto, não dá cobertura quando o acidente é causado por

um ciclista. Eu tenho acompanhado “n” pacientes vitimizados na cama por acidente

de bicicleta. Então, gostaria de deixar essa sugestão. Não precisam responder agora,

já que o assunto discutido é mobilidade e não reparação de danos. A legislação está

agora estimulando esse modal de transporte, mas a reparação de danos não está

sendo observada pelo DPVAT. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Obrigado, Josadac. Com a palavra, agora sim, para as respostas,

o Sr. Ricardo Mendanha Ladeira.

O Sr. Ricardo Mendanha Ladeira - Começo pelo final. A questão do arranque é a

demonstração de que é necessário ter espaço exclusivo para o ônibus. Ele não pode

ficar,  com 70 pessoas  dentro,  à  mercê de depender  do carro que está  na  frente

parando e andando. Ele tem de andar em espaço exclusivo. Isso é equidade, é dar o

mesmo espaço na via.  Não pode ser  contado,  foi  lembrado aqui  muito  bem,  em

relação ao número de pessoas. O carro carrega, em média, em Belo Horizonte 1,2 ou

1,3 pessoas por veículo enquanto o ônibus carrega 50, 60 pessoas. O espaço viário

tem de ser dado ao equivalente a isso e não proporcionalmente ao tamanho do carro.

Tem de ser proporcional à quantidade de pessoas.

Com relação ao modelo, no Brasil, em geral, principalmente nas maiores cidades
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brasileiras, anda-se ainda mais de ônibus que de carro, não por opção das pessoas.

Boa parte da população não tem condições de ter acesso ao transporte individual. Na

medida em que a renda vai  aumentando, vai-se melhorando a qualidade de vida,

aumenta-se a quantidade de carros. Isso não tem jeito, é inexorável, vai acontecer.

Uma parcela da sociedade acredita que o problema do Brasil  são os pobres que

estão hoje podendo ter  acesso ao automóvel,  mas isso não é verdade.  Eles têm

direito a ter acesso ao automóvel, todos têm direito. O problema não é as pessoas

terem acesso, mas como vamos usar esse direito.

Você  expôs  muito  bem  a  lógica  de  que  estamos  muito  mais  culturalmente

associados  ao  modelo  americano,  como  mostrei  nas  transparências,  do  que  ao

europeu.  Na  divisão  modal  nos  Estados  Unidos,  90%  das  pessoas  utilizam  o

transporte individual, e somente 8% utilizam o transporte coletivo. Isso com relação

aos motorizados. Na Europa, é mais ou menos equilibrado, mesmo o individual sendo

um pouquinho maior.

Acho, então, que a situação vai piorar um pouco. Temos de mirar, de nos esforçar

para caminhar e tentar mudar a cultura para uma direção mais europeia, em que se

prioriza o transporte público há muitos anos. Os próprios Estados Unidos têm feito

isso. Conheço aquela realidade oficialmente, inclusive, por meio de visitas. Em Los

Angeles,  cidade  do  automóvel  por  excelência,  estão  se  fazendo  muitos  BRTs  -

embora critiquemos o nosso aqui -, metrôs, na tentativa de mudar essa cultura. Nova

York  também  está  ampliando  a  rede  de  metrô.  Viu  que  o  modelo  calcado  no

transporte individual tem de se transformar em um outro.

Vejamos a questão do pedestre e do respeito à faixa. A diferença básica é que ele

não  tem  uma  armadura  em  seu  entorno.  Entra  em  condições  totalmente

desvantajosas  com  relação  ao  automóvel.  Acho  que  temos  de  fazer  campanha

também para o pedestre, de respeito à faixa. Brasília é um exemplo concreto. Em

determinado momento trabalhei em Brasília, quando começamos a implantar aquela

faixa, que, pelo menos no núcleo básico, funciona muito bem, além de em várias

cidades brasileiras. Na medida em que o pedestre é respeitado pelo veículo na faixa,

ele também passa a usar muito mais a faixa do que a atravessar fora dela. É um

caminho de mão dupla, mas acho que a campanha maior tem de ser em relação ao
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automóvel.

Encerrando a questão do José Aparecido,  a bicicleta que queremos não é para

lazer. Tem de haver essa modalidade, fechar ruas nos finais de semanas, mas ela é

um elemento essencial para o deslocamento casa-trabalho, casa-escola. Em várias

cidades do mundo isso acontece. No Brasil, há várias cidades que dependem muito

delas. No interior  de Minas, temos exemplos concretos em várias cidades onde é

muito importante o deslocamento por bicicleta para trabalho e casa.

Eu estava trabalhando no plano de mobilidade de Aracaju. É uma cidade que tem

uma rede  imensa  de  ciclovias  para  casa-trabalho.  Há  a  parte  de  lazer,  mas  as

ciclovias ficam lotadas no final da tarde, na hora de o pessoal voltar para casa. Isso

realmente funciona. O objetivo é usar a bicicleta não só para lazer, mas também para

trabalho.

Vejamos a questão do metrô. Não vejo nenhuma relação do metrô com a Copa.

Não ia dar tempo de fazê-lo para a Copa do Mundo, é por isso que o abandonaram.

Não há varinha mágica. Se quiserem hoje sentar para fazer o metrô, só o projeto vai

levar um ano e meio, dois anos e, depois, para implantar, mais um tanto. O que se

está implantando ainda não é o metrô que Belo Horizonte quer,  mas duas linhas:

Calafate-Barreiro e Lagoinha-Savassi. Precisamos de muito mais.

Então, acho que há de se ter uma coisa perene. Acho que não posso mais apertar

botões dos outros. Disse uma coisa no Congresso da Associação de Usuários de

Transporte Coletivo em que acredito firmemente.

Um dos principais motivos de não haver metrô em Belo Horizonte é que achamos

que só o governo federal  tem obrigação de construir  metrô.  O governo de Minas

nunca colocou um centavo para construir  metrô, assim como a Prefeitura de Belo

Horizonte. Agora, pela primeira vez - apareceu até um projeto de lei na Assembleia -,

o governo de Minas vai aplicar dinheiro. Não adianta acharmos que é obrigação dos

outros. Os metrôs de São Paulo e do Rio de Janeiro saíram e avançaram muito mais

porque  o  governo  do  Estado  está  bancando.  É  o  poder  local.  Tem  que  buscar

financiamento  do  governo  federal?  Claro  que  sim,  ele  tem  de  devolver  parte  do

dinheiro em termos de impostos, como foi falado aqui.

Mas tem de haver recursos próprios, não de Brasília ou do Rio de Janeiro, não é a
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CBTU, de longe, que irá planejar e ver  os problemas que temos aqui.  Nós é que

temos  de  assumir.  Vimos,  em  mais  de  20  anos  na  Metrominas,  o  Conselho

funcionando, mas na prática não. Agora, acho que vai fazer, por isso acredito. Mas a

iniciativa privada só vai entrar se houver retorno financeiro. Se o governo do Estado

bancar uma parte para construir a obra, independentemente do momento, se acabou

ou não a Copa, ele vai fazer. O que ele vai fazer na parceria é operar o metrô, como

acontece no sistema de ônibus, e arrecadar. Não será o setor privado que vai investir

o grosso do dinheiro.

O Sr. Luciano Medrado - Deputado, gostaria de ser o segundo, pois logo vou me

ausentar. Primeiro, vou responder à pergunta do estudante sobre como as entidades

estão trabalhando de forma integrada na questão da mobilidade urbana. Talvez eu

não tenha sido suficientemente claro, mas o que coloca Belo Horizonte na vanguarda

do trato das questões da mobilidade urbana é um trabalho que começou há cinco

anos com o fórum da mobilidade, onde o poder público chamou o setor privado, os

movimentos sociais e a sociedade civil organizada para discutir essa questão. Ali o

próprio poder público provocou uma integração entre as várias entidades de classe. A

CDL liderou o fórum, e nós, do transporte rodoviário de cargas - até por necessidade

de sobrevida, porque nunca éramos vistos no trato das questões da mobilidade -,

começamos a contribuir para incluir a logística do abastecimento urbano na agenda

da  discussão  das  questões  da  mobilidade  urbana.  E  agora  a  Fiemg participa.  A

Federação do Comércio já participava. Esse trabalho vem sendo desenvolvido de

forma integrada entre as entidades de classe e a sociedade civil organizada através

dos movimentos sociais e do poder público. A agenda é comum, e Belo Horizonte

está na vanguarda, porque hoje conseguimos raciocinar de forma integrada e mais

ampla. Hoje sabemos qual é o nosso dever de casa, que tipo de trabalho temos de

desenvolver  nos  nossos  segmentos  representados  e  qual  é  a  melhor  forma  de

representação no trato desse tema. Enxergamos com um pouco mais de clareza.

Morro de inveja do último palestrante, do instituto do direito do consumo, pois ele

tem um guia para mostrar que o cliente de São Paulo não é burro. Morro de inveja

deste guia e venho dizendo isso há muito tempo. Isso é claro. Tive a experiência de

morar  em  São  Paulo,  e  eles  cometem  um  erro  atrás  do  outro  pela  falta  de
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conhecimento.  A intenção  pode  até  ser  boa,  mas  o  método  de  tentativa  e  erro,

quando não há conhecimento, fatalmente leva ao erro.

Acabaram de cometer outro erro quando proibiram a circulação de caminhões nas

marginais.  Ontem, chegaram à conclusão de que o  congestionamento  aumentou.

Além disso, houve desabastecimento na cidade e uma elevação absurda de custo no

abastecimento,  principalmente  no  comércio  das  regiões  de  baixa  renda.  Em  Belo

Horizonte, as entidades de classe estão trabalhando e buscando o conhecimento de

forma sinérgica e, provocada pelo poder público, o que tem de ser reconhecido, a

sociedade  civil  organizada  consegue  tratar  do  assunto  de  forma  civilizada  e

desprovida de emoção, de paixão e de interesse individual. Isso é um avanço muito

grande. Rodo por todo o Brasil e hoje tenho a convicção de que Belo Horizonte está

na vanguarda no trato desse assunto.

Respondendo à Cláudia, quero dizer que não se faz inspeção veicular neste país

por absoluta incompetência do poder público, que tem medo da corrupção. O poder

público  não tem um modelo,  um projeto nem uma política  para  fazer  a  inspeção

veicular  por  medo  de  que  aquilo  seja  fonte  de  corrupção;  medo  de  que  criem

dificuldades para venderem facilidades. Esse é um problema sério e grave. Nós, do

transporte  rodoviário  de  cargas,  defendemos  a  balança  rodoviária,  a  inspeção

veicular,  que o poder público não define, e a adoção de políticas públicas para a

renovação de frota, penando na segurança pública e na melhoria da qualidade do

serviço de abastecimento. Mas a crença que tenho hoje, pelo que tenho visto, é que o

poder público não tem coragem de implantar um sistema de inspeção veicular por

absoluta incompetência do modelo, que o deixa inseguro quanto à corrupção. É a

percepção  que  formei  rodando  pelo  País,  e  em  Belo  Horizonte  e  sua  Região

Metropolitana não é diferente. Já tratei desse assunto com o DER e a BHTRANS - o

Ricardo é testemunha de que fui lá  por  várias vezes, mesmo na nova gestão da

BHTRANS, defendendo a inspeção veicular. Mas o que percebo, aqui e fora daqui, é

a  insegurança  do  poder  público  para  a  criação  de  modelos  que  sejam  menos

vulneráveis à corrupção.

Respondendo ao amigo José Aparecido, se olharmos a etimologia da palavra, a

pessoa que toma a decisão também tem o direito de ser romântica. Fui empresário



1566
____________________________________________________________________________

por 35 anos da minha vida e tomava decisões relativas à logística de abastecimento

urbana, que era, nada mais, nada menos, do que colocar 90 caminhões nas ruas,

todos os dias, direcionados a 3.500 pontos de entrega. Nessa situação, a pessoa

obrigatoriamente toma decisões. Mas nem por isso deixei de ser romântica.

Por fim, quero cumprimentar o meu amigo da bicicleta, porque efetivamente é muito

bom  ver  as  gerações  mais  novas  com  formas  de  raciocínio  elaboradas,  com

conteúdo. Como ele disse muito bem, não se trata de um ciclo ativista. O ativista tem

o seu lugar, mas ele coloca a coisa de forma mais bem-elaborada, mais sensata, e

consegue trabalhar as diferenças, o que é extremamente importante no mundo de

hoje. Portanto, fico feliz que esteja vindo aí uma geração com esse perfil.

O Sr. João Paulo Amaral - Obrigado pelas perguntas e comentários. Retribuo os

parabéns ao Luciano, que, já pegando um gancho, se devem justamente à pergunta

que  me  fez  o  estudante  Tiago.  O  maior  problema que  vejo  para  o  trabalho  em

conjunto, até entre os mesmos setores, pensando na perspectiva de pessoas que

conheço dos movimentos de bicicleta, é a surdez cultural - o fato de a pessoa querer

construir alguma coisa sem escutar nem enxergar a posição dos outros.

Quando parabenizo o Luciano,  é porque ele está  claramente representando um

setor;  porém as afirmações dele vão muito além disso. Também gosto de pensar

assim,  gosto  de  considerar  esse  tipo  de  trabalho.  Creio  que  o  maior  fator  de

dificuldade hoje é conseguir integrar setores, os públicos e privados e o terceiro setor,

e entre eles as classes de setores para conseguir conversar em vários nichos. Creio

que a mobilidade urbana peca nisso porque, como vários oradores enfatizaram, são

vários modais, representados por várias entidades. Então, para mim, essa é a maior

dificuldade, embora estejam ocorrendo mudanças.

Não à toa, José Aparecido, acho que seria bom comparecer no salão do automóvel,

todos os estandes tinham pelo menos dois modelos de bicicletas expostos, juntos,

porque eles estão entendendo isso como uma forma de integração à mobilidade. Eles

estão entendendo que não existe disputa, e sim existe compartilhamento de espaço.

Outro ponto, a respeito do comentário e da pergunta do José Aparecido, que faz jus

ao nome. Como comentei, não é para clamar pelo uso excepcional da bicicleta, mas é

ela uma ferramenta de educação, uma ferramenta de cidadania. A pessoa que sai de
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bicicleta tem uma percepção diferente do mundo, observa os problemas. Você disse

que já pedalou, então deve ter percebido muitos problemas e busca por mudanças;

senão, retome a bicicleta, para que a gente consiga pensar em soluções também

para a bicicleta.

Bom, você comentou,  sobre apenas haver exclusividade do uso da bicicleta em

ciclovias, em vias segregadas, exclusivas para bicicletas; na verdade, elas já estão aí.

Não é coisa de estarmos falando: “Vamos criar um espaço para ter bicicleta, porque

não existe essa disputa na rua'. Ela já está acontecendo. Em Belo Horizonte já há um

enorme uso de bicicletas. Em São Paulo ocorrem mais viagens de bicicletas por dia

do que viagem de táxi. Você sai do aeroporto, vê todos aqueles táxis, mas há mais

viagens de bicicletas do que de táxi.

Então,  as  coisas  já  estão  ocorrendo.  A única  diferença  é  que  ainda  estamos

considerando tanto esse público quanto pedestres, como eu disse, marginalizados,

ou seja, excluídos, que não tem o seu espaço, isso acaba gerando essa cultura de

achar que existe uma disputa, mas não existe.

Outro ponto importante, você mencionou o respeito do pedestre com o carro. É

evidente que existem direitos e deveres, e é isso que consideramos, não falamos

somente de defesa dos direitos, mas também de conhecer os deveres e cumpri-los.

Faço uma pergunta: quantos pedestres já “mataram” carros, motoristas? A não ser

que tenha havido uma briga, alguma coisa. Então, creio que isso justifica bem qual é

a  prioridade.  E  a  Lei  de  Mobilidade  Urbana  não  colocou  à  toa  a  prioridade  do

pedestre sobre o motorista. E mais ainda, como disse, é pelo direito e pelo acesso à

cidade. A partir do momento que vou, todos os dias, caminhar com meus cachorros e

tenho de atravessar uma rotatória sem faixa de pedestres, eu tenho de descumprir a

lei. E aí, se o carro me atropela, ele paga por crime culposo, porque ele não teve

culpa ali, naquela intenção, e eu estava no lugar errado. Isso justifica? Acho que não.

E o espaço da rua, quando não houver a faixa de pedestre, é também prioridade do

pedestre.  Então,  para  mim, não é  aceitável  um motorista,  por  exemplo,  que está

andando a 80km/h e de repente pegou um ciclista ou um pedestre que estava no

meio da rua, se justificar dizendo que ele estava no lugar errado. Independentemente

disso,  a  lei  reza  que  a  prioridade  é  do  pedestre.  Portanto,  deve-se  zelar  pela
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segurança dele antes de qualquer coisa. Eu pedalo assim: zelo pela segurança do

pedestre.  Quando  observo  algum  momento  de  disputa,  de  conflito,  reduzo  a

velocidade para conseguir esse compartilhamento de forma mais viável.

Falando  em  compartilhamento  ou  disputa  de  espaço,  hoje,  se  pensarmos  pela

regra, o que deveríamos segregar seriam os carros, porque a velocidade média dos

carros na cidade de São Paulo é de 13km/h, enquanto a da bicicleta é de 15km/h,

pelo menos pessoas experientes conseguem pedalar um pouco mais rápido do que

isso.

Então, pela lógica, quem está atrapalhando e está na frente, parado, é o carro. Se

pensarmos por essa lógica, que não acho que é a correta, teríamos que segregar. E a

segregação nunca vai  funcionar,  a ciclovia  nunca chegará na  porta  da  sua casa,

justamente por isso. E mais ainda: o caso de Campinas não é o modelo, porque a

cidade  está  com  um  problema sério  de  mobilidade.  É  uma região  metropolitana;

então, nessa condição, há congestionamento. Aquelas alternativas de ciclofaixa de

lazer obviamente são só, como diz o nome, para lazer. Elas têm uma funcionalidade

importante, assim como o Bike Anjo, porque mais pessoas estão sendo colocadas em

bicicletas. Por mais que uma pessoa pedale só no domingo, das 7 às 16 horas, essa

pessoa pegará seu carro ou irá a pé, como faz nos dias da semana, e olhará para um

ciclista de forma diferente, porque sabe que ali em cima há uma pessoa, assim como

há uma pessoa dentro do carro, com certeza.

Não sei se consigo responder à pergunta sobre o DPVAT, mas concordo que haja

uma lacuna aí, então precisamos resolver isso também. Para mim também é o fato de

que não estamos considerando essa conta do DPVAT para o ciclista. Obrigado.

O Sr.  Fábio Sacioto -  Por último,  também gostaria de dar a minha contribuição,

respondendo ao Tiago sobre a integração. Uma vez por mês, pelo menos, devemos

ter um encontro com várias entidades, além, claro, de toda esta preparação para este

ciclo de debates.

Com relação ao metrô, vejo que não falta fundo financeiro para investimentos. O

trem rápido, TGV, não sei como se chamará, entre Rio e São Paulo, com um projeto

de chegar até Confins, via Campinas. Há demanda, e até hoje não saiu a licitação,

porque são muitos interessados. Havendo demanda e possibilidade de exploração
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com  retorno,  acho  que  sempre  haverá  interessados.  Essa  é  minha  visão  como

empresário e empreendedor.

A pergunta da Cláudia é sobre o motivo pelo qual  não foi  implementado o ITV.

Assim como em São Paulo e em outras  cidades e Estados, existe em Minas um

projeto de lei que está sendo revisto nesta Casa para ser efetivado e, futuramente,

regulamentado. Então acho que está caminhando, voltou a caminhar de um ano para

cá, por meio de uma audiência pública realizada na Comissão de Meio Ambiente.

Mas, como o Luciano comentou, existe uma preocupação de todos de se tornar uma

ação  impopular.  É  preciso  haver  a  conscientização  da  população  acerca  da

necessidade de pagar essa taxa. Está na mídia, em São Paulo, a forma como se

paga e quanto é, se 40, 50 ou 60. Acho que é um ônus muito pequeno para um

proprietário de veículo, perto do benefício imensurável que traz à população, evitando

acidentes, congestionamentos e mortes. Existe uma legislação, assim como existe a

legislação da mobilidade para o plano diretor, e de acordo com ela todas as cidades

ou  Estados  com  população  acima de 3  milhões  de  habitantes  já  precisariam  ter

implementado a inspeção veicular, desde abril do ano passado. O poder público em

São Paulo até exigiu, e conseguiu, por meio de um jurista, que seja implementada em

128 cidades de São Paulo. Acho que a exigência não é o caminho, que é preciso

haver debate, mas volto a reforçar que a inspeção técnica é uma das ferramentas

para  a  mobilidade.  Existem  várias  outras  que precisamos  discutir  também,  e  dei

algumas sugestões. Era essa a minha contribuição.

O Sr. Presidente - Tenho que agradecer. Já estamos em atividade aqui desde pouco

depois das 9 horas, e, curiosamente, me parece que talvez a palavra mais dita hoje,

depois de mobilidade, tenha sido relacionada ao romantismo.

Talvez ainda estejamos um pouco no clima do Dia dos Namorados. Foi certamente

um  início  muito  promissor  para  o  nosso  fórum  técnico  “Mobilidade  urbana:

construindo cidades inteligentes”.

Quero  muito  agradecer  a  todos  que  estiveram  e  ainda  estão  presentes  nesta

reunião, àqueles que nos acompanharam pela TV Assembleia e participaram fazendo

uso da palavra, enviando-nos questões por escrito e nos encaminhando sugestões.

Indago  ao  Sr.  Alexei  se  ainda  deseja  participar.  Abriremos  para  uma  brevíssima
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possibilidade, porque, no outro painel, o senhor tentou, mas não conseguiu falar.

Desejo fazer uma rápida ponderação sobre o que foi dito pelo Tiago, que é essa

integração. É importante e necessário que seja contínua, pois não estamos falando

de momentos estanques, mas de processo, que é continuado. É muito importante o

momento de elaboração do plano de mobilidade e as soluções que serão indicadas

para a cidade, em termos de planejar o tipo de ação. Essa necessidade de elaborar

esse plano é uma das coisas que nos faz reunir, abrindo essa discussão. Este é um

momento muito importante.  A lei  já diz que esse plano tem de ser participativo e

integrado com as entidades, a sociedade civil organizada e as diversas esferas de

governo.  Uma das preocupações na organização deste momento é exatamente  a

multiplicidade e a pluralidade de opiniões e representações. Isso tem de pautar toda a

construção de política pública, seja nesses momentos específicos em que se fará um

planejamento, seja no monitoramento contínuo que toda política pública tem de ter.

Creio  que  foi  um  levantamento  muito  oportuno  que  você  apresentou  e  quero

compartilhar  com  os presentes  e  os  que nos  assistem  pela  TV Assembleia  essa

necessidade. A política pública tem de ser monitorada e acompanhada por todos os

que são técnicos, especialistas e os que conviverão com ela, ou seja, com todos os

cidadãos. Portanto faço esse destaque em relação ao que você levantou. Peço ao

Alexei que se manifeste e, em seguida, faremos o encerramento desta audiência.

O Sr. Alexei Rolim Gomes de Faria - O meu nome é Alexei. Faço serviço voluntário

no trânsito há mais de 20 anos, na Avenida Cristiano Machado. Agora todo o debate

já  ocorreu,  mas  não  falamos  sobre  os  pedestres.  Estão  implantando  o  BRT  na

Avenida  Cristiano Machado,  que é  um  veículo  que carrega um número maior  de

pessoas. Só que estão reduzindo o tamanho dos passeios e retirando os locais de

estacionamento dos veículos. Alguns estão com as suas lojas para serem alugadas

ou as estão fechando, porque não há mais local para estacionar.

Quanto  ao  Batalhão  de  Trânsito,  no  caso,  fiquei  a  desejar  porque  não  estive

presente e atualmente ele é o único órgão que multa na nossa Capital.  A Polícia

Militar, como, por exemplo, a Rotam, polícias comunitárias, Bombeiros e outras, não

têm apito de trânsito nem um talão de multa. Não respeitamos a placa de parada

obrigatória nesta cidade e jogamos o veículo para cima dos nossos pedestres e não
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há ninguém que fiscalize. Nos EUA, quem avança um sinal de “Pare” é parado na

mesma hora, multado e tem de assinar sua multa. Infelizmente aqui a pessoa passa,

vai embora e o policial fica olhando. Ao mesmo tempo há toda essa política em que o

militar de bairro não tem autonomia relativamente ao trânsito. Na verdade, ele tem

sim, pois é um agente de trânsito, mas é omisso.

O Estado paga o salário de uma pessoa que não cuida da segurança pública como

deveria. Quero saber do pessoal da BHTRANS como vai ficar o passeio na Cristiano

Machado futuramente, com o trânsito maior. Na passagem do Ouro Minas não há

rebaixamento de piso para os deficientes físicos. Teremos eventos, ali vai virar área

hoteleira.  A passarela  do  elevado  da  Bernardo  de  Vasconcelos  para  a  Cristiano

Machado está com as luzes apagadas, e ninguém toma providências. Há oito meses,

o viaduto está com as luzes apagadas. Fizeram o asfaltamento da Rua Jacuí, antes

do Comida di  Buteco, e até hoje não colocaram a sinalização no local devido. Já

morreu uma pessoa lá.  Na mesma semana, fiz uma solicitação, porque haveria o

Comida di Buteco, o Dia das Mães, o Dia dos Namorados ia chegar e não haveria

sinalização alguma no local. A Rua Jacuí virou a casa da mãe joana. Obrigado.

O Sr. Presidente - Muito obrigado, Alexei. Vamos por partes. Não há representantes

da BHTRANS na Mesa, mas haverá a etapa regional  da Região Metropolitana de

Belo Horizonte, nos nos dias 20 e 21, e seria muito importante sua presença na PUC

Betim.  Gostaria  muito  que  você  estivesse  presente  para  tocarmos  nas  questões

objetivas, inclusive queremos a BHTRANS representada.

Há outro ponto importante que você expõe, Alexei. Permita-me fazer a divulgação

das atividades de amanhã do nosso ciclo de debates. Amanhã teremos dois painéis:

um  pela  manhã  e  outro  à  tarde.  Pela  manhã,  vamos  falar  sobre  financiamento,

fiscalização  e  controle  social.  Na  oportunidade,  contaremos  com  a  presença  do

Comandante do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar.

Você já encaminhou uma pergunta sobre essa questão ao Batalhão de Trânsito, e

ela  será  repassada  à  condução  dos  trabalhos  de  amanhã.  Em  relação  ainda  à

fiscalização, lembro que a Guarda Municipal de Belo Horizonte também é um órgão

autorizado e, além de fiscalizar, está aplicando multa, quando necessário. Então, a

Guarda Municipal é um órgão que vem exercendo essa função em nosso Município.
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Pela manhã, vamos falar sobre fiscalização, controle social e financiamento.

À  tarde,  vamos  falar  sobre  acessibilidade.  Aí  você  tem  razão.  Amanhã  será  o

momento em que vamos falar sobre calçadas, pedestres e espaço. Essas questões

vêm sendo abordadas transversalmente, vêm sendo abordadas por todos. Amanhã

haverá espaço para educação, educação para a mobilidade - esse tema foi abordado

superficialmente  aqui  hoje.  Falaremos  sobre  a  acessibilidade,  que  é  crucial,

determinante, não apenas para as pessoas que têm deficiência, mas também para o

idoso. No painel de amanhã, falaremos também sobre o meio ambiente e as novas

tecnologias, porque tudo isso é necessário para a construção de cidades inteligentes.

Aproveito  o  ensejo  dos  questionamentos  do  Alexei  e  faço  a  propaganda:  não

percam, amanhã, o segundo dia do nosso ciclo de debates preparatório para o fórum

técnico “Mobilidade urbana: construindo cidades inteligentes”. Agradeço a presença

de cada uma e de cada um; agradeço, especialmente, aos nossos palestrantes, que

expuseram conteúdo importante, nos deram embasamento para os debates.

ATA DA 18ª REUNIÃO ESPECIAL DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 14/6/2013

Presidência dos Deputados Paulo Lamac e Ivair Nogueira

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da reunião - Composição

da  Mesa  -  Esclarecimentos  sobre  a  dinâmica  dos  trabalhos  -  Palavras  do  Sr.

Presidente - Palavras do Sr. Oliveira Santiago Maciel - Palavras do Sr. João Luiz da

Silva Dias - Palavras do Sr. João Afonso Baeta Costa Machado - Palavras do Sr.

Roberto Lemos - Palavras do Sr. Francisco de Assis Maciel - Esclarecimentos sobre

os debates - Debates - Registro de presença - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e a Deputada:

Celinho do Sinttrocel - Ivair Nogueira - Maria Tereza Lara - Paulo Lamac.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Paulo Lamac) - Às 9h8min, 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

- A Deputada Maria Tereza Lara, 2ª-Secretária “ad hoc”, procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Destinação da Reunião

O  Sr.  Presidente  -  Destina-se  esta  reunião  à  realização  do  ciclo  de  debates

“Mobilidade urbana:  construindo cidades inteligentes”,  com os seguintes  objetivos:

mobilizar o poder público e a sociedade civil em torno do tema da mobilidade urbana

e da construção de cidades inteligentes e sustentáveis; discutir os principais temas

definidos  para  o  fórum técnico,  procurando apontar  as  alternativas  e  os  desafios

relacionados à questão da mobilidade urbana; buscar a sensibilização dos agentes

públicos, da sociedade civil organizada, dos trabalhadores nos sistemas de transporte

e da população em geral para a construção dos Planos Municipais de Mobilidade, em

atendimento à Lei  Federal  nº  12.587,  de 2012,  que institui  a Política Nacional  de

Mobilidade Urbana.

É com alegria que damos início a esse segundo dia do nosso ciclo de debates,

lembrando que ele é preparatório para o nosso fórum técnico. Já na segunda-feira e

terça-feira da próxima semana teremos atividades no Município de Timóteo, no Vale

do Aço, onde faremos um encontro da Região Metropolitana do Vale do Aço. Nas

próximas quinta e sexta-feiras, dias 20 e 21, estaremos no Município de Betim, terra

natal,  já  administrada  pelo  brilhante  Presidente  da  Comissão  de  Transporte  da

Assembleia Legislativa, Deputado Ivair Nogueira, que estará conosco nesta manhã

fazendo a condução dos trabalhos.

Estaremos quinta e sexta da próxima semana em Betim, realizando o encontro da

Região Metropolitana de Belo Horizonte, com a discussão dos pontos práticos com

relação  a  problemáticas,  projetos,  propostas  de  todos  os  entes  federados  para

encontrarmos  soluções  para  a  nossa  Região  Metropolitana  de  Belo  Horizonte.

Gostaria de deixar aqui esse convite para participação dos encontros metropolitanos

do fórum técnico no Vale do Aço nos dias 17 e 18, segunda e terça-feira. Aproveito

para mandar uma saudação aos nossos amigos da Unileste, ao nosso Reitor, que

está realizando uma sala estendida na Universidade do Leste mineiro, nossa grande

parceira na realização do encontro regional da Região Metropolitana do Vale do Aço.
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Reforçamos a participação nos dois  encontros metropolitanos que acontecerão na

próxima  semana.  Para  fazer  a  inscrição,  basta  entrar  no  portal  da  Assembleia

Legislativa,  www.almg.gov.br,  e  se  inscrever,  seja  para  o  Encontro  da  Região

Metropolitana  do  Vale  do  Aço,  dias  17  e  18,  seja  para  o  Encontro  da  Região

Metropolitana de Belo Horizonte, em Betim, nos dias 20 e 21.

Composição da Mesa

O Sr. Presidente - Convidamos a tomar assento à Mesa os Exmos. Srs. João Luiz

da Silva Dias, Diretor de Planejamento de Transportes Públicos e Diretor-Presidente

da  BHTRANS no  período entre  1993 e  2000 e  Diretor-Presidente  da  Companhia

Brasileira de Trens Urbanos no período entre 2003 e 2007; Oliveira Santiago Maciel,

Delegado-Geral de Polícia e Chefe do Departamento de Trânsito de Minas Gerais;

João Afonso  Baeta  Costa  Machado,  Diretor  de  Fiscalização do Departamento  de

Estradas de Rodagem de Minas Gerais; Ten-Cel. PM Roberto Lemos, Comandante

do Batalhão de Polícia de Trânsito da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais; e

Francisco  de  Assis  Maciel,  Secretário-Geral  da  Associação  dos  Usuários  de

Transporte Coletivo da Grande Belo Horizonte.

Esclarecimentos sobre a Dinâmica dos Trabalhos

O Sr. Presidente - A Presidência gostaria de esclarecer que, após as exposições,

abriremos  espaço  para  a  apresentação  de  questões,  sugestões  presenciais,  por

escrito ou oralmente. Você que está nos acompanhando pela TV Assembleia ou pela

internet pode enviar também seus questionamentos via internet. Dentro do portal da

Assembleia,  clique em “Participe Agora” para ter  à  disposição um formulário para

encaminhar sua sugestão, sua crítica ou sua pergunta para os nossos expositores

desta manhã. A outra maneira de participar é ligar gratuitamente para o número 0800-

709-2564 e, da mesma maneira, passar seu recado para nossos participantes da

parte da manhã.

Para melhor organizarmos os debates, ainda durante a fala dos expositores, os

participantes poderão encaminhar suas questões ou sugestões por escrito. Existe um

formulário à disposição que será distribuído para os senhores e para as senhoras.

Quem precisar de outro, basta sinalizar que alguém da nossa equipe de apoio levará

até vocês.
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Informamos  aos  participantes  que  as  apresentações  dos  palestrantes  estarão

disponíveis, após o ciclo de debates, na página “Evento”,  no portal da Assembleia

Legislativa, na internet. Lembro aos telespectadores da TV Assembleia que poderão

participar de todos os debates, bastando acessar o referido portal, www.almg.gov.br,

clicar  em  “Participe  Agora”,  preencher  o  formulário  de  participação  ou  telefonar

gratuitamente para o número 0800-709-2564 e enviar sua contribuição. Vamos partir

para a nossa primeira mesa de trabalho desta manhã.

Palavras do Sr. Presidente

O Sr. Presidente (Deputado Ivair Nogueira) - Bom dia a todos. Meu caro Presidente

Paulo Lamac, quero agradecer pela oportunidade. Como Presidente da Comissão de

Transporte,  Comunicação  e  Obras  Públicas  da  Assembleia  Legislativa,  quero

enaltecer sua iniciativa, como grande líder que é, ao promover este ciclo de debates,

que considero da mais alta importância, com a presença de ilustres autoridades, que,

sem dúvida, contribuirão de forma bastante significativa para esse evento ser muito

positivo.

Ainda ontem estive aqui presente. Estava até designado para participar, em vez de

hoje,  mas  tinha  uma  audiência  pública  em  nossa  cidade,  Congonhas,  onde

discutimos a questão da duplicação da BR-040, que liga BH ao Rio de Janeiro, mais

especificamente  o  seu trecho  mais  crítico:  de  BH a  Conselheiro  Lafaiete.  Lá,  Sr.

Presidente,  tivemos  oportunidade  de  ver  a  importância  da  TV  Assembleia  e  dos

debates  que  promovemos  nesta  Casa,  graças  à  iniciativa  do  Presidente  Dinis

Pinheiro, que resolveu interiorizar os nossos trabalhos. Então, estamos trabalhando

tanto  aqui  nesta  Casa,  quanto  no  interior.  E  V.  Exa.  tem  sido  o  porta-voz  da

Assembleia  Legislativa  em  vários  encontros  importantes,  principalmente  na  área

social  e  na  questão  do  “crack”.  Hoje  teremos  uma  importante  solenidade  na

Assembleia Legislativa, às 10 horas. As pessoas têm acompanhado e valorizado o

nosso trabalho.

Hoje,  é bom contar  com o Dr. Oliveira e com o João Luiz,  pessoas que detêm

realmente um grande conhecimento da área, e também com a valorosa Polícia Militar.

Isso é muito importante para Assembleia Legislativa. Com certeza, contribuirão de

uma forma muito positiva. Estava conversando com o João Luiz. Existe uma história
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do 1º de abril. Faremos questão de contá-la. Betim tinha um subúrbio - antigamente

se chamava subúrbio -,  que atendeu muitas  pessoas, quando a cidade ainda era

pequena - hoje está virando uma metrópole. Atendia os estudantes e quem dependia

de ir e vir até Belo Horizonte. Naquela época, no dia 1º de abril, acabaram com o

subúrbio, alegando que começariam as obras do metrô. Isso foi em 1982. Passaram-

se anos e anos.

Na semana passada, fizemos uma audiência pública, com a presença de várias

autoridades,  para  tratar  do  assunto  do  metrô.  É  engraçado  que a  população  vai

perdendo sua crença, Deputado. Muitas pessoas dizem que não acreditam mais, pois

há muita promessa, e as soluções não aparecem. E temos que lhes dar um pouco de

razão, pois não conseguimos entender por que localidades como o Barreiro e Betim

não puderam ser contempladas com esse meio de transporte.

Dizia, outro dia, que o Dr. Marco Antônio, da Fiat Automóveis, estava dando uma

entrevista ao Eduardo Costa, na Rádio Itatiaia, e falando do prejuízo da empresa, que

hoje trabalha com o sistema “just in time”, ou seja, não tem mais armazenamento de

peça, o fornecimento é imediato. E, quando há um grande congestionamento, isso

traz um grande prejuízo à Fiat. Ele mencionou uma cifra de que não me lembro mais,

mas era muito grande. E, se traz prejuízo para a Fiat, traz também ao Estado e aos

Municípios, pois se trata de ICMS que, dentro do bolo, é dividido para esses entes da

Federação.

Então,  estamos  buscando  soluções.  Estamos  falando  de  um  Anel  Rodoviário

quando, na verdade, precisaríamos falar de um contorno da região metropolitana. O

Anel Rodoviário, tão importante, hoje virou quase uma avenida de Belo Horizonte, e

ele deveria ser mais uma das soluções. O Rodoanel não sai do papel, porque, às

vezes, as questões ambientais não deixam, nem a burocracia.

Não queremos culpar “a”, “b” ou “c”, ou dizer que é a Presidenta, o Governador ou o

Prefeito. Precisamos buscar técnicas e metodologias que coloquem em prática mais

rapidez,  principalmente  em  se  tratando de obras  públicas.  É  preciso  respeitar  os

direitos, mas também fazer uma análise - não digo diferenciada - que possa prever

um  prejuízo  muito  grande,  se,  num  curto  espaço  de  tempo,  não  conseguirmos

implantar o Rodoanel, a Asa Sul que ligará a Fiat à BR-040 e a BR-040 a Caeté. Os
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veículos  estão  aumentando  em  progressão  geométrica,  e  as  soluções,  em

progressão aritmética. É muito grave a situação.

As pessoas têm falado do BRT. É bom? É ruim? Pelo menos ele está aí, apesar de

ser contestado. Além do mais, o relevo também não ajuda muito, e as avenidas estão

sendo diminuídas. Aliado a tudo isso, existe o VLT, a questão das bicicletas e a Lei de

Uso e Ocupação do Solo, que é outra grande preocupação, porque os Municípios

também precisam estar integrados na solução de um grande planejamento.

Outro dia eu dizia que, antigamente, havia vários “bels”: a Plambel e a Granbel.

Esta  última  era  criticada,  mas  era  um  órgão  que  estudava  principalmente  o

planejamento das ações dos Municípios, e isso é fundamental.  Temos de crescer,

respeitar  a autonomia dos administradores municipais,  mas também fazer  alguma

coisa integrada pelo governo do Estado, pelos Prefeitos Municipais e pelos gestores

públicos de modo geral. É preciso envolver todas as questões ambientais e, acima de

tudo, fazermos um planejamento adequado não para 4 anos, mas para 20 anos.

Sabemos  que,  ao  longo  desse  caminho,  haverá  vários  Prefeitos,  Vereadores  e

Deputados,  mas  precisamos  fazer  o  que  fizemos  na  educação,  que  é  o  Plano

Decenal da Educação. Agora precisamos construir um plano decenal de obras, que

possa projetar o futuro quando sair um Prefeito ou um Governador. O importante é

deixar um pouco a vaidade de lado e atuar em um planejamento que seja bom para a

cidade. Então, contar com a presença das autoridades aqui hoje é de fundamental

importância.

Nesta manhã, queremos falar menos e ouvir  mais para aproveitar  a experiência

dessas  pessoas que aqui  vieram contribuir  para este ciclo  de  debates,  que é  de

fundamental importância. Deputado Paulo Lamac, quero parabenizar V. Exa. porque

conheço seu trabalho, seu empenho e sua garra. V. Exa. ajudou a promover este ciclo

de  debates,  com  todo  o  apoio  do  nosso  Presidente  Dinis  Pinheiro,  e  isso  é

fundamental,  pois  mostra  que  a  Assembleia  está  atenta  não  só  à  questão  da

mobilidade, mas também a vários aspectos importantes. É o trabalho da Assembleia

colocado à disposição do nosso povo mineiro. Muito obrigado pelo encontro.

O Deputado Paulo Lamac -  Nós é que temos de lhe agradecer,  Deputado Ivair

Nogueira. Este ciclo de debates é fruto do trabalho conjunto das nossas Comissões
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de  Assuntos  Municipais  e  Regionalização,  que  presidimos,  e  de  Transporte,

Comunicação e Obras Públicas,  presidida pelo Deputado Ivair  Nogueira.  Estamos

juntos, com todo o apoio da Presidência da Casa, construindo este espaço de debate.

É  com  muita  tranquilidade  que  temos  a  clareza  de  dizer  que,  nesta  Casa,  as

questões superam diferenças partidárias e ideológicas, para priorizarmos um debate

sério e de conteúdo, visando ao bem-estar da nossa sociedade. Essa vem sendo a

diretriz  principal  a  pautar  as  relações  entre  as  nossas  Comissões  e  os  diversos

Deputados. Este ciclo de debates, este fórum técnico é a demonstração prática, isto

é, a materialização dessa linha que vem conduzindo as nossas ações.

Agradeço muito ao Deputado Ivair Nogueira as palavras, mas tenho que dizer que

as palavras dele  são de uma generosidade um pouco exagerada porque ele é o

Presidente da Comissão de Transporte. Se conseguimos fazer este debate hoje, foi

em razão da participação ativa, desde o início, da Comissão de Transportes, por meio

da pessoa do seu Presidente.

Antes de darmos início ao painel  “Financiamento, fiscalização e controle social”,

gostaria de ressaltar que a Assembleia está recebendo, no dia de hoje, o Secretário

Nacional de Atenção à Saúde, que aqui veio fazer a assinatura de convênios do plano

do governo federal “Crack, é Possível Vencer”, com vários Municípios mineiros.

Em função da minha atuação na comissão da Casa que trata de políticas sobre

drogas, da qual sou o atual  Vice-Presidente,  mas fui Presidente no ano passado,

ficarei ausente durante parte da manhã para acompanhar o Secretário Nacional, Dr.

Helvécio Magalhães, na assinatura desse convênio com os Municípios em relação a

outra temática. Tenho dito que ultimamente tenho lidado com muitas drogas, porque,

em  certos  lugares,  o  trânsito  é  uma  droga,  o  “crack”  é  outra.  São  muitas  as

complexidades da gestão pública e da condução de uma sociedade como a nossa, no

Brasil.  Então,  temos  que  nos  dividir  entre  essas  tarefas.  Mas  vou  com  a  maior

tranquilidade,  porque  esta  Mesa  será  conduzida  pelo  Deputado  Ivair  Nogueira,

Presidente  da  Comissão  de  Transporte  desta  Casa,  pessoa  que  tem  profundo

conhecimento da temática.

Palavras do Sr. Oliveira Santiago Maciel

Bom dia a todas e a todos. Antes de mais nada, quero agradecer o convite que nos
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foi feito pela Assembleia Legislativa para participar deste evento, parabenizando os

Deputados Paulo Lamac e Ivair Nogueira pela brilhante iniciativa. Lembro que Minas

Gerais se destaca não só pelo seu governo, mas também por este grande espaço de

cidadania que é a Assembleia Legislativa, trazendo para a discussão pela sociedade

temas que tanto nos afligem.

Como o senhor disse, Deputado Paulo Lamac, hoje a questão do trânsito não deixa

de ser uma droga, mas cabe a cada um de nós, como cidadãos e cidadãs, buscar a

solução.  E nenhuma solução será  encontrada,  senão pela  participação efetiva  da

sociedade. As soluções da mobilidade perpassam necessariamente pela discussão

acalorada,  participativa  e  propositiva  de  cada  um  de  nós,  cidadãos,  cidadãs,

empresários, enfim, de toda a sociedade civil organizada. Por isso, trouxe para vocês

um  tema  que  perpassa  significativamente  esse  debate  a  respeito  da  mobilidade

urbana. Estamos falando sobre a questão da integração dos Municípios ao Sistema

Nacional  de  Trânsito.  Fizemos  esse  debate  porque  entendemos  que  o  nosso

cotidiano se realiza não no País, não no Estado, mas no Município. Então, nós é que

temos  de  instar  aos  gestores  públicos,  levá-los  a,  efetivamente,  exteriorizar  as

necessidades para que elas sejam plenamente atendidas.

Aqui  vemos que a Constituição de 1988,  a Constituição Cidadã,  passa para os

Municípios  essa  obrigatoriedade,  ou  seja,  uma  atuação  mais  efetiva  no

desenvolvimento  de  políticas  urbanas.  Quando  falamos  na  atuação,  no

desenvolvimento  de  políticas  urbanas,  lembramos  que  o  Código  de  Trânsito

Brasileiro, que passou a vigorar em janeiro de 1988, há 15 anos, estruturou, por meio

do Sistema Nacional  de  Trânsito,  as  competências  da  União,  dos Estados  e  dos

Municípios.  Entretanto,  até  hoje  a  questão  dos  Municípios  tem  deixado  muito  a

desejar.

O papel do gestor público municipal,  no que diz respeito ao trânsito,  tem ficado

muito aquém daquilo que, há 15 anos, o Código de Trânsito estabelecia, ou seja, a

integração dos Municípios  ao Sistema Nacional  de Trânsito,  para que pudesse,  a

partir de então, assumir as suas reais responsabilidades. O Código de Trânsito, em

seu art. 1º, inciso II, estabelece que o trânsito, em condições seguras, é um direito de

todos os cidadãos. Cabe aos órgãos do Sistema Nacional de Trânsito garantir-nos
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esse direito. Como garantir esse direito se não faço parte desse sistema? É preciso,

antes de mais nada, que os Municípios se legitimem, procurem aderir ao Sistema

Nacional de Trânsito, para que, a partir de então, assumam o seu papel dentro desse

sistema.

Lá, no inciso que mencionei, existe o aspecto de cidadania, ou seja, garantir ao

cidadão o  seu direito  de  ir,  de vir,  de  estar  em segurança,  em comodidade.  É a

utilização do espaço público como um espaço de comunicação, de boa convivência,

de coexistência com o trabalho, com o lazer. Isso não se vê hoje em dia. Ficamos

muito a dever. A questão da mobilidade aí se insere, porque a mobilidade urbana, as

políticas de transportes, de acessibilidade ao trânsito não podem entrar em choque

com as políticas de desenvolvimento urbano. Têm de andar juntas. Para isso, existe a

necessidade de planejamento.

O Deputado falou sobre as dificuldades causadas pela falta de planejamento. Há

poucos dias, assistimos a um debate sobre transportes. O Ministro dos Transportes

disse para inúmeros empresários, uma plateia de mais de 500 pessoas: “Temos mais

de 15 bilhões para aplicar no transporte, mas não temos projetos”. O tempo para que

se conclua um projeto é de no mínimo um ano. Será que podemos esperar um ano?

Quantas vidas são ceifadas no dia a dia no trânsito por falta de uma intervenção

efetiva do poder público?

É necessário que os cidadãos comecem a se inserir no processo de decisão. O

governo de Minas tem dado esse exemplo, trazendo esse processo de Estado para a

cidadania,  a fim de que o cidadão participe das decisões do Estado,  interfira nas

soluções mais adequadas para a sua vida, no seu cotidiano. Sistema de gestão do

trânsito municipal. Quando falamos em legitimação, estamos falando da prevista no

próprio Código de Trânsito,  que estabeleceu um prazo para que os Municípios se

integrassem.  Lamentavelmente,  Minas  Gerais,  sobretudo,  tem  o  pior  índice  de

integração ao Sistema Nacional de Trânsito.

Pontuamos algumas dificuldades que os Municípios às vezes têm na questão da

integração. Concepção de responsabilidade dos grandes centros urbanos. O gestor

público  fica  imaginando que o trânsito  só deve ser  responsabilidade dos grandes

centros urbanos e que ele, no seu Município de 5 mil, 8 mil, 10 mil habitantes, não
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precisa se preocupar com o trânsito. Então, vai deixando que as coisas aconteçam, a

sociedade  vai  pagando  o  grande  preço.  Ontem,  aqui,  o  representante  do  Ipea

demonstrou  que o  País  gastou em 2012 mais  de  R$38.000.000.000,00 na saúde

pública no que diz respeito a acidentes de trânsito. Precisamos reverter esse quadro.

Desconhecimento de sua importância. Não há um planejamento, como enfatizamos

há  pouco,  não  se  dá  importância  ao  trânsito.  Às  vezes,  a  integração  do  meu

Município ao Sistema Nacional de Trânsito vai trazer algo que incomoda, porque vou

ter de multar, eles vão saber quem é a autoridade de trânsito, vou ter de apreciar os

recursos, vou ter de responder.

Ledo  engano,  porque  você  também  responde.  O  Código  estabelece  que  a

responsabilidade  é  objetiva.  Independentemente  de  integrar  ou  não,  ele  deve

responder pelos  acidentes decorrentes por falha do poder  público.  Além disso, há

pouco ou nenhum interesse político dos gestores municipais. Busca-se um transporte

meramente satisfatório, fazendo-se apenas algumas intervenções. A falta de mão de

obra  qualificada  também  não  é  uma  especificidade  do  trânsito,  mas  de  várias

atividades  em todo o  País.  Não temos  pessoas  qualificadas  no planejamento,  na

intervenção, na engenharia. Há falta de recursos financeiros, embora o Ministro dos

Transportes diga que tem R$15.000.000.000,00;  ou seja,  não se trata de falta  de

recursos financeiros, mas de melhor gestão dos recursos disponíveis.

Existem ainda conflitos entre os diversos órgãos de governo. Muitas vezes, eles

não interagem, não conversam. Um dia desses, eu estava em Brasília discutindo com

representantes do Denatran. Depois chegaram integrantes do Ministério da Saúde. O

mesmo projeto que o Ministério da Saúde apresentava, ao lado de algumas Capitais

do País e da ONU, sobre a redução de acidentalidade até 2020, era desenvolvido

pelo Ministério das Cidades. Questionei: “Ora, não conversaram?”. É uma duplicidade

de esforços, um desperdício de recursos. Isso não acontece apenas lá,  mas aqui

também. Precisamos estar atentos. A sociedade precisa estar atenta para instar ao

gestor público a melhor administração dos recursos a ele disponíveis.

Aí está uma demonstração da nossa integração. Dos 853 Municípios do Estado de

Minas Gerais,  51  são efetivamente integrados,  sendo que deles  apenas 45 estão

plenamente integrados. A Junta Administrativa de Recursos de Infrações oferece todo
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o arcabouço necessário para administrar o trânsito. Já temos uma frota de 8.500.000

veículos e 5.500.000 condutores habilitados. O mapa demonstra onde os Municípios

estão. Não irei ater-me a isso.

Ali,  algumas medidas legais  previstas  no art.  200 estabelecem que os recursos

arrecadados  com  a  infração  de  trânsito  devem  ser  aplicados  exclusivamente  na

sinalização, na engenharia de campo, na engenharia de tráfego e na educação para o

trânsito, o que possibilita que haja efetividade na gestão para o trânsito. Aqui, criamos

alguns facilitadores, que são os convênios com o Estado de Minas Gerais. O governo

do Estado abriu a possibilidade de os Municípios fazerem um convênio com ele e, a

partir daí, mesmo que não integrados, recepcionarem parte do recurso. Hoje quase

todos os Municípios que aderiram ao convênio recepcionam parte dos recursos para

aplicar no trânsito.

Quais as vantagens da municipalização? Trânsito estruturado conforme a realidade

local,  pois  o  gestor  público  do  Município  é  quem  conhece  a  realidade,  as  reais

necessidades: melhoria na qualidade do trânsito urbano; melhoria na qualidade de

vida dos cidadãos e adequação dos espaços de convivência, ou seja, um ir e vir com

maior comodidade, de educação para o trânsito e de profissionalização dos jovens.

Nos  Municípios  totalmente  integrados,  os  jovens  têm  outras  oportunidades  de

atuação pelo aprendizado. Outra vantagem é o aumento da arrecadação municipal.

Ao se  integrar,  o  Município  tem  a  possibilidade de  aumentar  a  sua arrecadação.

Todos os Municípios integrados no Sistema Nacional de Trânsito em Minas Gerais

são  categóricos  ao  dizer  que  a  arrecadação  aumentou,  sendo  assim  é  possível

reverter esse recurso em tudo o que falamos: sinalização, educação, processos de

engenharia e melhoria da logística e da infraestrutura. Além disso, também é possível

a redução nos custos do transporte público.

Para finalizar, colocamos o Detran a caminho da municipalização, da contribuição

na melhoria da mobilidade urbana. Sempre gosto de lembrar um escritor e jornalista

que disse que o grande problema não é o trânsito, mas a sustentabilidade, o meio

ambiente. Hoje o grande problema do meio ambiente somos nós. Como somos o

maior problema, precisamos fazer parte da solução. O veículo não vai para as ruas

sozinho. Nós, condutores, pedestres e passageiros, atuamos no trânsito que interfere
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na  nossa  vida.  Como  fazemos  parte  desse  problema,  devemos  fazer  parte  da

solução, como disse esse escritor.

Alguns passos dados ou a serem dados: ampliação da municipalização por meio de

parcerias. O Detran, por meio do plano-piloto da Região Metropolitana, da agência

metropolitana,  tem participado efetivamente para capacitar  os gestores públicos e

demonstrar a eles  que não há dificuldade nisso,  que isso não é um peso para a

administração pública municipal, muito pelo contrário. Temos participado efetivamente

desse processo.

Conscientização da aplicação de penalidades e mudança de comportamento: isso é

fundamental, porque não tem como mudar. Não é simplesmente interferir na logística,

na infraestrutura, na melhoria do ir e vir; é preciso melhorar a nossa concepção do

trânsito. Nós cidadãos precisamos mudar as nossas atitudes, ter comportamento que

vai ao encontro de um trânsito seguro, humano. É lamentável dizer a vocês que, do

início do ano até agora, foram instaurados mais de 800 inquéritos por embriaguez. Há

finais de semana em que fazemos mais de 30 autuações em flagrante, em razão de

embriaguez. E a lei está aí há três ou quatro anos. Apenas neste ano, processamos

mais de 9 mil condutores, em razão da suspensão do direito de dirigir. Quase 5 mil

pessoas  tiveram  suspensão  do  seu  direito  de  dirigir.  Isso  é  lamentável.  Não

gostaríamos de estar aqui dizendo isso a vocês, mas a ferramenta que temos em

mão, por enquanto, é esta: a coação. Por meio dela tentamos mudar a concepção, a

consciência de cada um. Não é o mais desejável; o mais desejável é haver educação,

informação, que cada um de nós exercesse plenamente o direito de cidadania.

Educação para o trânsito nas escolas. Sr. Deputado Ivair Nogueira, fica aqui um

clamor, um pedido do Detran. Quero me solidarizar com cada um de vocês e pedir-

lhes  apoio.  Até  hoje  não  é  obrigatório  o  ensino  do  tema  trânsito,  mesmo  que

transversal,  nas  escolas  públicas.  Tramita  nesta  Casa,  há  quase  dois  anos,  um

projeto  de  lei  a  esse  respeito.  Participamos  efetivamente  dessa  discussão  na

Comissão, mas, lamentavelmente, o projeto está em “stand by”. Precisamos instituir o

tema trânsito nas escolas, mesmo que transversalmente. O tema é interdisciplinar, e

precisamos  começar  a  ensiná-lo  desde  o  ensino  fundamental,  para  as  próximas

gerações não precisarem estar aqui discutindo o mesmo problema. Esse é o nosso
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pedido maior. Entendemos, como disse Paulo Freire, que, se a educação sozinha não

resolver o problema, sem ela jamais mudaremos a sociedade. Muito obrigado.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à apresentação de “slides”.

O Sr. Presidente - Muito obrigado, Sr. Oliveira Santiago, pela sua contribuição, pela

sua experiência. V. Exa. tem toda a razão: o caminho mais natural é adentrarmos as

escolas  e,  desde cedo,  oferecermos  conhecimento,  para  que as  nossas  crianças

possam contribuir no futuro. O fórum técnico “Mobilidade urbana: construindo cidades

inteligentes”  é  um  evento  composto  de  variadas  etapas,  incluindo  este  ciclo  de

debates preparatório. Além deste ciclo de debates, gostaria de convidar a todos para

o Encontro da Região Metropolitana do Vale do Aço e para o Encontro da Região

Metropolitana de Belo Horizonte. Ambos são etapas propositivas deste fórum técnico.

Também  compõe  este  evento  uma agenda  com  os  Municípios,  para  discutir  a

construção dos planos municipais de mobilidade urbana. O evento será iniciado em

Montes Claros, no dia 25 de junho, na sede da Associação dos Municípios da Área

Mineira da Sudene - Amans - reunindo os Municípios do Norte de Minas. No dia 28 de

junho,  vai  para  o  Triângulo  Mineiro  e  será  realizado  na  Câmara  Municipal  de

Uberlândia.  Neste  momento,  iniciaremos  o  painel:  “Desafios  do  planejamento  em

mobilidade urbana: financiamento, fiscalização e controle social”. Com a palavra, o Sr.

João Luiz da Silva Dias.

Palavras do Sr. João Luiz da Silva Dias

Bom dia a todas e a todos. Estendo os cumprimentos ao Deputado Ivair Nogueira, à

Deputada Maria Tereza Lara, aos companheiros de Mesa. Financiar e fiscalizar com

controle social. Quem financia alguma coisa tem de fiscalizar o que está financiando.

Se o  financiamento  envolve  recursos  públicos,  há  de  se  ter  controle  social.  Mas

estamos falando em mobilidade urbana, tema muito amplo, que é muito mais do que

transporte urbano, envolve toda a movimentação de pessoas,  de mercadorias,  de

cartas,  transporte  público,  privado,  motorizado  e  não  motorizado.  É  mais  que  o

transporte, porque inclui o não transporte. Hoje, há até a nossa movimentação pela

internet. Nós trabalhamos e mandamos os nossos trabalhos pela internet; fazemos

compras pela internet,  só não recebemos as compras ainda pela internet,  porque

precisamos do transporte de cargas das mercadorias para poder nos alcançar.
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Ao discutir essa questão do financiamento, estamos hoje sob a regência da lei de

diretrizes, que trata de princípios amplos e de objetivos, focando a prioridade dos

transportes não motorizados e do transporte público sobre o transporte individual.

Nós  devemos  olhar,  na  questão  do  financiamento,  dois  campos.  Uma  coisa  é

planejar,  financiar  e  fiscalizar  o  transporte  público;  outra  coisa  é  o  trânsito  e  o

transporte privado. Então, é toda a engenharia de tráfego, toda a nossa questão de

gestão da operação,  do  funcionamento  da  cidade na sua circulação e  a questão

relativa ao financiamento. Sabemos muito bem que o transporte privado é financiado

diretamente  pelos  usuários,  mas  há  um  financiamento  público  também,  porque  o

transporte privado se movimenta sobre vias públicas e demanda recursos cada vez

mais exigentes, infraestruturas cada vez mais caras e cada vez mais rapidamente

obsoletas. Esses investimentos devem ser discutidos pela sociedade, fiscalizados e

acompanhados, no transporte público e no transporte privado.

Mas façamos uma rápida digressão em uma questão que é fundamental e está por

trás de toda a crise que vivemos na mobilidade nacional.  A mobilidade urbana do

Brasil está vivendo um colapso, um estado de agravamento contínuo. Ainda temos

uma taxa de motorização muito reduzida comparativamente a cidades americanas e

europeias. Entretanto, vivemos uma situação extremamente grave, do ponto de vista

de congestionamento, de baixa mobilidade nos centros urbanos.

Estamos atrasados, e uma das grandes questões está representada neste quadro.

Então, vamos nos deter um pouco nisso, porque é necessário compreendermos que

não é apenas um conceito jurídico. Quando falamos que transporte público é um bem

público essencial, não é simplesmente uma definição jurídica, embora, no campo do

direito, dizemos que serviço público é aquele que a lei define como tal. Mas o direito

não  tem  a  capacidade  de  revogar  leis,  nem  a  lei  da  gravidade,  nem  as  leis  de

mercado. Portanto falamos em dois domínios absolutamente distintos no campo do

sistema econômico. Uma coisa é teoria do consumidor, a teoria dos mercados, como

se produzem os bens, quais bens são produzidos e para quem. Isso é o mercado;

isso é economia de mercado.

A outra coisa é a economia dos bens públicos. São dois domínios do conhecimento

econômico absolutamente distintos: um, no campo das finanças públicas; outro, no
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campo da teoria do consumidor. E não importa, no caso, quem está produzindo, se é

o setor público, se é o setor privado. O setor público, muitas vezes, produz bens de

mercado por razões estratégicas. Nós, durante muito tempo, produzimos aço para a

siderúrgica nacional,  o que foi privatizado, significando que o Estado se retirou da

produção de bens que são regidos por regras de mercado.

Porém, bens públicos têm outra regência - não é mercado, não é mercadoria. São

dois  mundos  diferentes.  No  mercado,  a  exclusão  é  um  fundamento;  não  existe

mercado sem exclusão. Consumidor não é quem tem necessidade, quem tem desejo;

consumidor é quem tem poder aquisitivo. E o mercado, além de mercado de equilíbrio

de oferta e demanda, é uma lei de exclusão. Quem não tem dinheiro para pagar o

preço do equilíbrio entre oferta e demanda está fora, está excluído. A empresa que

não consegue produzir por determinado custo está excluída. Isso é mercado.

Bens públicos não têm essa regência. Educação, saúde, transporte público não têm

essa  lógica  de  produção.  A exclusão  é  inaceitável;  são  bens  universais.  Não  se

excluem  pessoas  da  vacinação  porque elas  não têm  dinheiro  para  pagar;  não é

mercado.  Se os outros  não são vacinados,  eu,  que me vacinei,  estou  sob risco,

porque  nenhuma  vacina  é  100%:  ela  reduz  as  possibilidades  de  contaminação,

dependendo do ambiente. Portanto, estamos falando de bens públicos.

Ontem, falou-se aqui que em nenhuma parte do mundo metrô dá lucro. Isso é um

absurdo,  é  uma  impropriedade.  Transporte,  educação,  saúde,  o  lucro  está  em

produzi-los de forma qualificada e suficiente. O déficit do transporte é o que se vê nas

pessoas esperando nas ruas pelo ônibus que não passa ou passa com uma lotação

elevada - e isso é déficit.

Metrô é caro? Não, caro é não ter metrô numa cidade do porte de Belo Horizonte,

onde só um sistema qualificado nos seus atributos é suficiente. Não adianta BRT, não

adianta monotrilho, não adiantam outros modais. E os modais se definem em função

das suas possibilidades, todos eles são importantes. Uma malha de metrô como a

que a cidade de Belo Horizonte precisa nunca será suficiente. A capilaridade da rede

se  completa  com  ônibus,  com  VLT,  com  monotrilho,  é  um  sistema de transporte

público.

É  fundamental  compreendermos  muito  bem  esse  quadro,  porque  são  duas
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regências  absolutamente  distintas:  uma  está  no  campo  dos  bens  da  teoria  do

consumidor;  a  outra,  no  das finanças públicas.  O Estado eventualmente  intervém

fazendo  regulação  de  mercado,  muitas  vezes  com  graves  consequências,  como

desabastecimento  e  racionamento,  e  pode  produzir  bens  públicos  com  o  setor

privado, sob o regime de concessões. Não é uma mercadoria. Quem está produzindo

bem público, seja na saúde, seja na educação, seja no transporte, está agindo em

nome da sociedade, por uma delegação que se estabelece; está atuando “em nome

de”, e a regência há de ser da sociedade. É ela que define, que se organiza para

produzir suficientemente educação, saúde e transporte urbano.

A Lei  de Diretrizes  trata  de  muitas  questões importantes,  mas o  fundamental  é

exatamente isto: de um lado está a remuneração dos produtores, dos operadores -

públicos  ou  privados,  eles  têm  de  ser  remunerados  nos  seus  custos,  no  seu

empenho, para um transporte muito mais qualificado, que é o que temos -; do outro,

está a tarifa que o usuário paga. Se estamos falando de financiamento, temos de falar

em  fiscalização.  Se  estamos  falando  de  fiscalização,  temos  de  ter  a  autoridade

gestora. E não é qualquer transporte; não é o “você faz e eu te pago e você faz o que

quer”;  você não vai  fazer  o  que  quer,  não  é  sistema  de  mercado,  mas  um  bem

público. Não é concorrência: é monopólio natural - usando mal a palavra, porque não

é  mercado,  e  monopólio  é  uma  definição  de  mercado,  aliás,  de  deformação  de

mercado.

Não se pode ter duas redes de esgoto paralelas, para uma empresa concorrer com

a  Copasa  e  eu  escolher  a  que  desejar.  Isso  não  é  eficiente  do  ponto  de  vista

econômico. Não se pode ter duas empresas de energia elétrica com linhas paralelas,

para elas concorrerem e eu optar. Isso não é econômico. Com o transporte também

não pode acontecer isso. Se eu colocar duas linhas de metrô paralelas... Não consigo

fazer nem uma, vou fazer duas? Quem vai pagar? Nós, a sociedade. Transporte se

produz sob monopólio, com um sistema mais eficiente, que não é só linha. Para o

cidadão  deslocar-se  de  sua  casa  ao  trabalho,  agregamos  a  demanda  em  linhas

coletivas,  que,  claro,  não atendem a 100% do desejo  de  toda a  população,  mas

atendem à demanda das linhas de desejo que foi agregada.

Esse sistema tem de ser organizado. Temos de ter autoridade gestora, órgão gestor
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qualificado tecnicamente. Precisamos ter o sistema de mobilidade e, dentro dele, o

sistema de transporte público. E temos de ter a política de financiamento. Não é o

mercado  que  vai  determinar  o  que  se  vai  produzir;  é  a  sociedade,  a  política  de

finanças públicas, a política fiscal. Ela é que vai indicar o quanto podemos comprar de

educação,  de  transporte,  de  saúde.  Primeiro,  então,  há  a  questão  das  vias

reguladoras, da autoridade, que não é só o órgão que ali está, com a sua qualificação

técnica, com a participação da sociedade, com um grau razoável de autonomia.

Não é possível esse negócio de altos e baixos. Em um dado momento, tivemos

uma evolução na organização institucional da RMBH desenvolvida pelo Plambel, que

foi a Metrobel. Ela foi organizada, mas sofreu um impacto enorme nessa arrumação e

se transformou em Transmetro.  Aí,  a  Prefeitura de Belo Horizonte reagiu,  criou  a

BHTRANS, retomou o que estava fazendo e começou de novo a sofrer o desgaste, o

esvaziamento, a baixa capacidade de gestão. A gestão se privatiza; não é mais o

órgão que define as linhas, a frequência, os horários e a qualidade do transporte,

porque tudo isso está submetido à regência do mercado.

Na verdade, precisamos de órgãos que tenham uma razoável autonomia política e

financeira. Não pode ser uma autonomia absoluta,  como também não pode ser a

autonomia  do  Banco  Central:  uma  autonomia  sob  o  controle  da  sociedade,  mas

também sob o regime, o comando do setor do governo eleito pela população para

dirigir. Tem de haver uma autonomia, tem de haver uma estabilidade.

Esse sistema é igual ao nosso organismo: temos um sistema de circulação, um

sistema nervoso, um sistema digestivo, etc. São subsistemas de um sistema, mas a

razão de cada um está no todo - é uma composição. Então, na mobilidade todos os

módulos  interagem, devem ter  uma razão geral.  Dentro disso,  está o  sistema de

transporte público. A linha de metrô há de ser de um sistema, de uma malha, de uma

rede de linhas do transporte público que fazem parte do sistema de mobilidade, com

interfaces com o transporte privado. O sistema, então, é constituído por uma rede

modal, intermodal integrada, física, operacional e tarifária que estabelece condições

de monopólio natural no sistema público e de privilégio de circulação no sistema de

mobilidade urbana. E uma política fiscal de financiamento da operação que assegura

visão de médio e longo prazo para o planejamento da autoridade gestora e para os
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parceiros fornecedores.

Quem está fazendo planejamento vai planejar o quê? Como? Com que recurso vou

poder contar - e não só para chegar ao final do ano? Ora, não me basta falar qual é o

orçamento  para  este  ano.  Quero  saber,  pois  estou  fazendo  investimentos  em

sistemas de implantação longa que têm de ser  mantidos. Então, deve haver uma

visão  de  médio  e  longo  prazos.  É  preciso  saber  quais  os  recursos  que  estão

assegurados  para  que  se  possa  fazer  um  planejamento  que  assegure  a

acessibilidade universal,  física e econômica, e a qualidade requerida pelo sistema

público, possibilitando uma tarifa de remuneração justa e atraente para os operadores

públicos e privados. Se a tarifa não for atraente, plantarei cebola em vez de produzir

transporte.

Que  se  induza  a  política  de  mobilidade  urbana  a  maior  eficiência,  eficácia  e

efetividade na circulação urbana e no desenvolvimento da cidade sustentável. A Lei

de Diretrizes faz isto: coloca com muita propriedade que a tarifa pública deve ser

módica,  estabelecida  em  função  da  capacidade  de  pagamento  dos  usuários,

assegurando-se a mobilidade universal. A tarifa de remuneração tem de ser justa para

ressarcir custos e remunerar o capital pela produção de serviço altamente qualificado.

Estamos vivendo esta crise com o afloramento do movimento relativo ao passe livre

no Rio, São Paulo e em diversas outras Capitais do Brasil, que estão trabalhando

uma das questões. Se eles conseguirem o que estão perseguindo, o não reajuste das

tarifas, qual será o resultado imediato? A luta do movimento do passe livre é muito

mais ampla, mas será que o resultado específico vai melhorar o transporte público?

Não, vai piorar, sobretudo nos lugares fora de São Paulo, porque lá, desde janeiro,

quando a Prefeitura segurou o reajuste para não afetar a inflação, ela teve de bancar

a diferença. Há um ressarcimento pelo poder público.

Então, o financiamento na Prefeitura está aumentando, mas nos outros lugares não.

E,  por  uma questão  de sobrevivência,  as  empresas  vão  sofrer  a  degradação  do

sistema e  vão fazer  o  financiamento,  reduzindo o  custo,  fazendo menos viagens.

Então, o transporte vai piorar. A tarifa pública é necessariamente menor que a tarifa

de remuneração. Isso significa que a concessão há de ser sempre patrocinada. É

uma definição. Não é possível ter uma tarifa pública que faça com que o ônibus seja
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menos competitivo para o usuário do que comprar uma motocicleta. Com a tarifa do

ônibus eu compro uma motocicleta, eu pago a motocicleta. Esse é um modo menos

eficiente,  cuja  contabilidade oculta  são os leitos  hospitalares,  a  medicina.  E esse

modo é mais competitivo do que o ônibus, porque a tarifa produz essa distorção. É

possível  operar  com  empresas  privadas.  No  mundo  inteiro  isso  acontece.  O

transporte da cidade de Paris é público, e o do restante da França é privado. E todos

operam da mesma forma. Existe uma regência do sistema de transporte com uma

regência pública. O problema não é no operador. Existem vantagens e desvantagens.

Se  você  tem  um  sistema  bem  administrado,  com  autoridade  bem  colocada,  as

desvantagens  do  operador  privado  são  reduzidas.  Caso  contrário,  o  sistema  se

subverte. Existe uma teoria da captura em que o controlado passa a controlar. Nos

sistemas econômicos, passa a acontecer isso. E, no Brasil, pela ausência da política

fiscal, há o desvirtuamento do transporte público, baixa capacidade das autoridades

gestoras, ausência de uma política fiscal a favor da mobilidade urbana eficiente, baixo

grau  de  autonomia  política  e  financeira  da  autoridade  gestora.  E  é  privado  na

concessão  pelo  regime  de  remuneração  das  tarifas.  A  tarifa  é  custo  médio  e

passageiro pagante, porque nem todos pagam. E a política social está nas costas do

passageiro pagante.  Temos a  tarifa  elevada e  um produto  de  péssima qualidade.

Tínhamos que ter uma tarifa muito menor e um transporte muito melhor. Se é muito

melhor,  significa  que  custa  muito  mais  caro.  São  custos  privados,  custos

internalizados na empresa público-privada. Mas ela não é paga pela tarifa do usuário,

ela é paga pela sociedade. Quem tem que pagar o transporte de Belo Horizonte? Os

belo-horizontinos,  por  meio  dos  nossos  impostos,  vinculados  ao  sistema  de

transporte. É o que o mundo todo fez. Onde não existia vinculação, ela foi criada. A

Espanha  não tinha vinculação,  a  Alemanha  criou  o  imposto  sobre  combustível,  a

França também o criou, nos anos 80, para reforçar um orçamento que já existia com

recursos vinculados.

A proposta é criar uma agenda que vá além da agenda do movimento do passe

livre. É um movimento correto, mas a agenda desse movimento, necessariamente,

tem que ir na direção da institucionalização ou reinstitucionalização das autoridades

gestoras, postadas adequadamente como tais. Podem dizer que isso é uma coisa
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impossível, que estamos querendo que o transporte seja muito melhor e que ninguém

pague ou que se  pague muito  menos,  custando  muito  mais.  Podem dizer  que a

equação não fecha, mas fecha, sim, porque fechou no mundo inteiro. A Espanha, em

1986,  criou  o  consórcio  de  Madri.  Reuniu,  além  da  municipalidade  de  Madri,  os

Municípios do entorno. Então, autoridades do consórcio, com a sua visão, passaram

a responder pelo planejamento. Então, vincularam-se recursos, e criou-se o abono. O

que é o abono? Até 20 anos ninguém paga, e depois de 65 anos ninguém paga. E os

que pagam não pagam o que custa. Mas como fazer essa mágica? A mágica são os

impostos, que estão vinculados.

E, ao vincular, o consórcio começou a planejar o seu sistema de transporte físico:

65km de metrô em Madri. Em 1991 começou o primeiro plano quadrienal, que veio se

reproduzindo. Em 2001, no final do segundo plano, já havia um sistema que era duas

vezes o de São Paulo, que hoje tem setenta e poucos quilômetros. Madri tem hoje,

em  2013,  215km  de  metrô  subterrâneo.  Como é  que fizeram essa mágica?  Não

fizeram mágica, é um órgão técnico sob o controle da sociedade. Quando começaram

a  fazer  uma  obra  do  plano  quadrienal,  em  1991,  todos  os  fornecedores  sabiam

quando entravam e sabiam o que receberiam pelo que estavam fazendo.

Aqui,  a CBTU começa a fazer  uma obra que está no orçamento, mas não tem

garantia de que o recurso estará lá na hora de pagar. E o orçamento é anual. A obra

dura três anos.  Qual  é a segurança em relação a esse recurso? Então, todos se

previnem, e as licitações são daquele jeito. O metrô do Rio de Janeiro avança 1km de

quatro em quatro anos. O orçamento inicial é de R$250.000.000,00 para fazer 1km de

uma obra iniciada há 20 anos. E, no término, ou quando é inaugurada semiacabada,

fica em R$420.000.000,00.

Essa  tragédia,  essa  maneira  absurda  de  fazer  é  o  resultado  da  falta  de  uma

organização institucional  e financeira com recursos  vinculados. Temos a tarefa de

buscar uma política tarifária adequada que faça com que a mobilidade seja um bem

universal, que não seja uma propriedade dos ricos, que agora andam de helicóptero.

O índice de mobilidade é tanto maior quanto maior a renda. Essa situação tem de ser

alterada. Temos de melhorar a eficiência da economia urbana, que passa por um

outro sistema de mobilidade, que é resgatar o transporte público como bem público.
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Muito obrigado.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à apresentação de “slides”.

O Sr. Presidente - Agradecemos ao João Luiz da Silva Dias. Agradeço ao nosso

amigo José Ribeiro, que está sempre presente em todos os debates. Há pouco tempo

fomos à Várzea das Flores. Outro tema muito interessante é salvar a Lagoa Várzea

das Flores antes que ela vire uma outra Lagoa da Pampulha.  Se isso acontecer,

teremos  de  gastar  muito  dinheiro,  e  isso  não  será  uma solução.  Estamos  dando

prosseguimento a essa questão,  José Ribeiro.  Com a palavra,  o Sr.  João Afonso

Baeta Costa Machado.

Palavras do Sr. João Afonso Baeta Costa Machado

Exmo.  Sr.  Deputado  Ivair  Nogueira,  por  meio  do  qual  cumprimento  todos  os

componentes da Mesa, meus senhores e minhas senhoras. Gostaria de registrar o

privilégio de participar deste evento, representando o Departamento de Estradas de

Rodagem, em nome do nosso Diretor-Geral, Dr. José Élcio dos Santos Montese.

Inicialmente,  gostaria  de  fazer  um  esclarecimento  institucional.  A partir  da  Lei

Delegada  nº  180,  de  2011,  o  DER,  que  antes  era  um  órgão  que  participava  do

planejamento do transporte público intermunicipal e da região metropolitana, passou

a  ser  órgão  fiscalizador,  e  o  poder  concedente  passou  a  ser  a  Secretaria  de

Transportes e Obras Públicas. Portanto, hoje, a Diretoria de Fiscalização tem o papel

não só de fiscalizar o transporte regular, mas também de coibir o transporte ilegal,

além de outras atribuições. E nós, desde que assumimos a Secretaria, temos o papel

de rastrear, de ser o radar que municia os órgãos de planejamento para tomarem as

providências no sentido de melhorar a qualidade do sistema de transporte.

A nossa  contribuição,  hoje,  como  órgão  fiscalizador,  acontece  exatamente  nas

parcerias que estabelecemos com os diversos órgãos de trânsito, não só dando um

“feedback” em relação ao sistema viário, ao transporte e ao trânsito, como também

contribuindo operacionalmente. Hoje o Diretor-Geral do DER é uma autoridade de

trânsito, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, e delegamos esse papel a

vários outros órgãos que, em conjunto, de forma integrada, estão aí para equacionar

todas as questões que, sem dúvida, impactam a mobilidade urbana.

Vamos fazer uma rápida retrospectiva dimensional do nosso espaço de operação. A
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Região  Metropolitana  de  Belo  Horizonte,  como  todos  sabemos,  engloba  34

Municípios, com uma área de 9.467km2, portanto, 1,6% de Minas Gerais; com uma

população de 5.400.000 habitantes - 25,4% de Minas Gerais, ou seja, um quarto -;

com o PIB de R$56.900.000.000 - 34% do PIB mineiro -; com 2.320.379 veículos,

segundo  dados  do  Denatran,  em  2012;  com  1.531.271  automóveis,  segundo  os

mesmos dado; com 352.887 motos; e com o trem metropolitano, que tem 28km de

linha, 25 trens e 19 estações. Belo Horizonte é a sexta maior cidade do Brasil; e a

Região Metropolitana, a terceira maior. Essa região foi criada em 1973 e hoje tem 34

Municípios  que convergem todas suas  necessidades para  a Capital.  Ao convergir

necessidades, geram-se deslocamentos, que estão intimamente ligados ao cerne da

mobilidade urbana.

O  sistema  de  transporte  metropolitano  que  fiscalizamos  -  o  DER  fiscaliza  e  a

Secretaria de Transporte e Obras Públicas programa operacionalmente - é composto

de sete regiões integradas, operadas por sete consórcios, com uma frota de 3.045

veículos  -  dados  de  maio  de  2013 -  com idade média  de  5,6  anos.  Temos  aí  a

dimensão  da  movimentação  de  passageiros,  e  vocês  podem  ver,  na  coluna

totalizadora, que a média mensal de viagens realizadas pelo sistema de ônibus na

região metropolitana gira em torno de 390 mil viagens. Temos aí os dados de 2010,

2011 e 2013, até abril.  O movimento de passageiros transportados é da ordem de

21.000.000, 21.500.000, mensalmente. Portanto, há um volume grande de pessoas e

de veículos se deslocando no nosso sistema viário.

Temos um dado importante, da BHTRANS: na parte superior esquerda do “slide”

podemos ver a dimensão dos 21 mil ônibus por dia no hipercentro de Belo Horizonte,

dos quais 63% são urbanos municipais e 13% metropolitanos. A velocidade média é

de 12,6 km/h no pico da manhã e de 9,2 km/h à tarde. Sabemos que, nas nossas

artérias, nas nossas veias, que são as nossas vias, essa velocidade operacional é um

indicativo, uma das medidas da mobilidade. Ou seja, baixa velocidade operacional

significa um nível  de serviço ruim. Isso indica que estamos com a nossa taxa de

colesterol urbana elevada e, com isso, as impedâncias provocam congestionamentos,

esses incômodos que temos enfrentado no dia a dia.

Outra  questão  importante  que  devemos  observar  é  a  distribuição  espacial  da
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demanda do transporte na Região Metropolitana. A Cidade Industrial e o Centro de

Belo Horizonte naturalmente são o destino da maioria da população da cidade, ou

seja, o sistema é radioconcêntrico, dirigido para o centro da Região Metropolitana.

Mobilidade  urbana  passa  pela  interação  e  pela  preocupação  permanente  com

ambiente, transporte e trânsito; com ação social; obras de infraestrutura urbana; com

gestão urbanística; e com planejamento e uso do solo. Ao refletirmos sobre essas

variáveis e ao interferirmos nelas, com certeza estaremos impactando a mobilidade

urbana. Com certeza é da ciência de interferir propositivamente nessas variáveis que

vão emergir as soluções para a melhoria dessa nossa preocupação, que é o objeto

deste  congresso:  facilitar  a  fluidez  dos  deslocamentos  dentro  das  regiões

metropolitanas, especialmente da de Belo Horizonte.

Nunca é  demais  recapitularmos  o  conceito  de  mobilidade  urbana:  “conjunto  de

deslocamentos de pessoas e bens, com base nos desejos e necessidades de acesso

ao espaço urbano por meio da utilização dos diversos modos de transporte”. Esse

conceito foi extraído do Plano de Mobilidade Urbana de Belo Horizonte. Por outro

lado, essa é uma preocupação nacional, uma vez que foi editada, em janeiro de 2012,

a Lei nº 12.587, que, em seu art. 4º, inciso II, estabelece que mobilidade urbana é a

condição em que se realizam os deslocamentos de  pessoas e cargas no espaço

urbano.

Essa política, no art. 5º, é fundamentada nos seguintes princípios, dos quais não

podemos  nos  afastar.  Primeiro,  o  princípio  da  acessibilidade  universal,  do

desenvolvimento  sustentável  das  cidades  nas  dimensões  socioeconômicas  e

ambientais,  na  equidade  no  acesso  dos  cidadãos  ao  transporte  público  coletivo.

Todos os cidadãos têm que ter esse direito, são iguais no direito de acessibilidade ao

transporte  público.  Segundo,  eficiência,  eficácia  e  efetividade  na  prestação  dos

serviços  de  transporte  urbano,  uma  gestão  democrática  e  controle  social  no

planejamento e na avaliação da Política Nacional de Mobilidade Urbana. Temos que

ter a capacidade de perceber a linha de desejo dos nossos usuários e utilizarmos os

instrumentos governamentais para construirmos um planejamento em plena sinergia

com o conceito de democracia. Terceiro, segurança nos deslocamentos das pessoas,

justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do uso dos diferentes modos e
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serviços;  quarto,  equidade  no  uso  do  espaço  público  de  circulação,  vias  e

logradouros; e, quinto, eficiência, eficácia e efetividade na circulação urbana.

Quando falo sobre a equidade no acesso dos cidadãos, no inciso III, isso significa

dizer  exclusão  zero.  São  todos  os  cidadãos,  inclusive  aqueles  portadores  de

deficiência física, que têm de ter todos os instrumentos e equipamentos públicos à

sua disposição, em especial o sistema de transporte público. Meus amigos, essa é a

Lei n° 12.587, de 3/1/2012.

A seguir, os senhores podem ver uma pirâmide inversa do tráfego. É esta pirâmide

que deverá inspirar os órgãos de planejamento. Este é o diagrama que mostra como

deveria  ser  a  prioridade  no  planejamento  da  mobilidade  para  torná-la  não  só

coerente, mas também sustentável. É importante priorizarmos o andar e o correr, a

bicicleta,  os  veículos  de  carga  e  de  tração  humana  e  o  transporte  público.

Naturalmente, também será preciso ter espaço para o transporte de mercadorias e

cargas,  para  o  táxi-lotação,  para  os  “carsharings”  e  caronas,  ou  seja,  para  o

transporte solidário.

Lá no finalzinho da pirâmide, está o carro particular, e, na ponta da pirâmide, estão

os voos, os aviões. Daqui a uns tempos também teremos de pensar na mobilidade

aérea,  porque  já  existem  algumas  Capitais  brasileiras  com  congestionamento  de

helicópteros, por incrível que pareça. Na realidade, esse pirâmide é a situação ideal,

que deve inspirar nosso planejamento da mobilidade.

O  título  seguinte  é:  “Percepção  da  mobilidade  urbana”.  Ontem  ouvimos  uma

palestra do Ipea, e há alguns dados do Ipea que complementam os resultados de

uma pesquisa domiciliar realizada entre os dias 8 e 29 de agosto de 2011, em 3.781

residências e em 212 Municípios. Esse trabalho foi concentrado na sede de regiões

metropolitanas e analisa o aumento populacional dessas regiões e seus impactos na

frota e nos gastos com transporte, sob a luz da nova Lei da Mobilidade Urbana.

Indicadores. Como o cidadão avalia o transporte público em sua cidade? O gráfico

mostra cidades abaixo de 20 mil habitantes, cidades com até 100 mil habitantes e

cidades acima de 100 mil habitantes. Abaixo de 20 mil habitantes, 39% da população

têm a percepção de que o transporte público é bom. Nas cidades que têm entre 20

mil e 100 mil habitantes, 36% da população também acham o transporte bom. Já nas
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cidades que têm acima de 100 mil habitantes, a situação se inverte, ou seja, 41% são

contra e 30% acham o transporte público ruim.

Outra  questão.  No  serviço  de  transporte  urbano,  a  população  consegue  ser

atendida sempre que precisa? Nas cidades que estão abaixo de 20 mil habitantes,

42% discordam de que existe esse atendimento. Nas cidades que têm entre 20 mil a

100 mil habitantes, 45% também discordam. E, nas cidades que têm mais de 100 mil

habitantes, 61% também discordam do fato de a população ser bem atendida com o

transporte urbano.

O transporte público de sua cidade permite que as pessoas se desloquem com

facilidade?  Nas  cidades  que  têm  abaixo  de  20  mil  habitantes,  44%  dizem  que

discordam de que haja esse deslocamento com facilidade. Nas cidades que têm entre

20 mil e 100 mil habitantes, 42% discordam dessa afirmativa. E, nas cidades acima

de 100 mil  habitantes,  48% também discordam dessa assertiva de  que na nossa

cidade ou nas cidades situadas em regiões metropolitanas as pessoas se deslocam

com facilidade.

Em sua opinião, encaminhar uma reclamação ou denúncia em relação aos serviços

prestados pelo transporte público urbano seria muito fácil, fácil, difícil ou muito difícil?

Nas cidades com menos de 20 mil  habitantes, 33% consideram muito difícil.  Nas

cidades que têm entre 20 mil e 100 mil habitantes, 39% ainda consideram muito difícil

esses  canais  de  comunicação  e,  nas  cidades  acima de  100 mil  habitantes,  50%

também acham muito difícil esse canal de comunicação.

É por isso que nós, na Diretoria de Fiscalização, temos o serviço de atendimento ao

usuário e a nossa assessoria de comunicação social exatamente como facilitadores

desse canal de comunicação. Existe o telefone 155, opção 6, em que rastreamos

essas  reclamações,  encaminhamos  para  o  pessoal  de  campo  e  procuramos

solucionar essas demandas. Sobre ponto, parada, terminal ou estação de transporte

público - ônibus, trem, metrô - mais próximo de sua casa. Em relação à sua casa,

esse local está muito perto, longe ou muito longe? Nas cidades pequenas, 49% dizem

que  é  muito  perto;  nas  cidades  que  têm  entre  20  e  100  mil  habitantes,  55%

consideram que também é muito perto; e, nas grandes cidades, 75% consideram que

é muito perto.
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Algumas  conclusões  de  tudo  isso  que  vimos,  dessa  radiografia  estatística  da

pesquisa do Ipea. É importante chamar a atenção para o forte vínculo que há entre o

modo de transporte e a renda “per capita”  familiar: quanto menor a renda, mais o

usuário é cativo. Nos Municípios menores, a avaliação tende a ser mais positiva do

que nos maiores.  Muitos  Municípios  abaixo  de  20 mil  habitantes  não possuem o

tradicional serviço de transporte coletivo urbano conhecido nas cidades maiores, mas

podem fazer parte de regiões metropolitanas e possuir acesso a ônibus por linhas

intermunicipais;  a  nova  Lei  da  Mobilidade  Urbana  indica  a  obrigação  de  prestar

informações  sobre  o  transporte  coletivo  e  de  dar  abertura  à  participação  e  à

reclamação popular  -  há  necessidade de melhorar  os  canais  de comunicação.  E,

finalmente,  o  acesso  à  rede,  simplificado  pelo  acesso  a  terminais  e  pontos  de

transporte, foi o item mais bem avaliado. Essa pesquisa foi feita em conjunto com

outras. As dificuldades que identificamos no âmbito da mobilidade são as seguintes:

necessidade de melhoria do sistema de transporte - está havendo a construção de

sistema integrado -; insuficiência de políticas de priorização do transporte coletivo;

saturação do sistema viário; Lei de Uso e Ocupação do Solo, que precisa ser revista

e melhorada; contexto do sistema metroviário; crescimento desordenado da frota de

carros e motos, ou seja, política de incentivo à aquisição de veículo particular, o que,

de certa forma, impacta negativamente; insuficiência de investimentos em projetos

estruturantes para o transporte de massa; centralização das áreas de interesse em

Belo  Horizonte;  proliferação  do  transporte  clandestino;  e  infraestrutura  urbana

insuficiente  e  degradada,  que  precisa  ser  melhorada  porque  existem  muitas  vias

degradadas.

Aqui, vemos situações de crise com a greve dos metroviários; os efeitos da greve -

é necessário o replanejamento de linhas -; impactos por ônibus em função da greve

dos  metroviários.  Aqui,  vemos  as  filas,  os  congestionamentos  na  Av.  Cristiano

Machado, no Anel Rodoviário, no Viaduto da Lagoinha e no Boulevard Arrudas, na Av.

Tereza Cristina. As obras também têm interferido muito.

Aqui, as manifestações públicas, o fechamento de vias e os eventos impactantes,

como a Copa das Confederações, que ocorrerá nos dias 17, 22 e 26 de junho, a

Copa de 2014 e as Olimpíadas de 2016. As intervenções realizadas e em andamento
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para a melhoria da mobilidade no Estado. Foi construída a Linha Verde; ampliado o

Boulevard  Arrudas;  houve  a  descentralização administrativa  e  os  órgãos  públicos

estaduais saíram do centro de Belo Horizonte e foram para a Cidade Administrativa;

foram  construídos  terminais  e  estações  de  integração;  implantados  novos

equipamentos  de  segurança;  bilhetagem  automática;  adaptação  de  frota  aos

deficientes - hoje, 48% da frota já está adaptada -; o BRT.

Medidas complementares. Nos projetos para o futuro da mobilidade há incentivo a

regionalização  e  ampliação  do  metrô  no  entorno  de  BH;  construção  de  novos

terminais  rodoviários  e  de  integração;  ampliação  do  Aeroporto  de  Confins;

estadualização do Anel Rodoviário; sistema automatizado do controle operacional da

frota metropolitana; adequação da malha ferroviária para o transporte de passageiros;

construção  do  rodoanel;  e  integração  de  políticas  urbanas  para  a  melhoria  da

mobilidade urbana. Recentemente, o governo do Estado criou o Centro Integrado de

Comando  e  Controle  Regional,  cuja  preocupação  é  com  autoridade,  logística  e

decisão para todos esses grandes eventos.

Vários  órgãos  estaduais  e  municipais  participam  desse  centro.  Aí  está  uma

fotografia.  É  tudo  monitorado  para  trazer  soluções  rápidas  aos  problemas  de

mobilidade nos grandes eventos. Enfim, as ações do governo do Estado de Minas

Gerais buscam, permanentemente, a inserção social e a melhoria da qualidade de

vida, que estão diretamente ligados à garantia da mobilidade urbana. A mobilidade

urbana  é  vital.  É,  para  nós,  ponto-chave,  permanente,  é  busca  de  solução,  que

somente vai ser encontrada mediante cooperação da sociedade e integração entre os

diversos Poderes. Agradeço a paciência dos senhores. Foi uma honra muito grande

estar aqui hoje. Obrigado.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à apresentação de “slides”.

O Sr. Presidente - Agradecemos ao nosso expositor, Sr. João Afonso Baeta Costa

Machado.  A Assembleia  Legislativa convida  a  todos para  participar  da  2ª  Marcha

contra  o  Crack  e  Outras  Drogas  e  Caminhada  pela  Paz  nas  Escolas,  que  será

realizada em Belo Horizonte, no dia 22 de junho, às 9 horas, com concentração em

frente ao Colégio Estadual Central, na Rua Fernandes Tourinho, nº 1.020, Bairro de

Lourdes. Participe e traga a sua família. Com a palavra, o Sr. Roberto Lemos.
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Palavras do Sr. Roberto Lemos

Exmo.  Deputado  Ivair  Nogueira,  na  pessoa  de  quem  cumprimento  todos  os

integrantes  da  Mesa;  senhoras e  senhores.  Inicialmente,  gostaria  de  agradecer  a

oportunidade de falar  para  a seleta plateia  e  de estar  nesta  Casa novamente.  O

assunto é muito interessante, salta aos olhos. Portanto, o debate é muito necessário,

principalmente  porque  a  Assembleia  assumiu  essa  frente  e  vem  fomentando  a

discussão, que devemos levar adiante; e devemos também criar medidas saneadoras

que realmente reduzam os congestionamentos e os índices de acidentes em nossa

Capital.

O tema que vou abordar é “Desafios da efetividade do planejamento em mobilidade

urbana:  financiamento,  fiscalização  e  controle  social”.  Trouxe  aqui  o  conceito  de

mobilidade urbana da Associação Viva o Centro, de 2008. Não vou lê-la. Vou dizer

apenas que os deslocamentos que as pessoas tendem a fazer interferem, sobretudo,

na qualidade de vida da população. Estamos, diuturnamente, vendo e presenciando

isso em nossa Capital.

Gostaria de expor o perfil da mobilidade da população brasileira ao longo dos anos.

Esse estudo feito pelo Ipea, divulgado em maio de 2011, mostra claramente que na

década de 1950 havia uso maciço pela população do transporte sobre trilhos. Depois

fomos perdendo essa capacidade. Este é um dado do Rio de Janeiro, que foi pego

como recorte:  distribuição  das  viagens  urbanas  na  cidade  do  Rio  de  Janeiro.  O

transporte de passageiros por ônibus subiu assustadoramente. Da mesma forma, o

transporte  por  meio  de  veículos  particulares.  O  transporte  sobre  trilhos  foi

desaparecendo ao longo desse tempo. Isso dava mostras de que alguma coisa teria

de ser feita.  Desde 1950 esse quadro foi  sendo construído ao longo das cidades

brasileiras.

Conforme esse gráfico sobre o uso do transporte público e individual,  em 1977,

quase 68% das viagens eram realizadas por meio de transporte público. Em 2005, o

uso do transporte público quase se equiparou com o uso do transporte individual,

respondendo por  51% das  pessoas transportadas.  De 1950 até  2005 houve uma

mudança da mobilidade urbana nos grandes centros. O transporte público perdeu o

seu lugar.
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Divisão modal do transporte no Brasil no que diz respeito aos deslocamentos. Em

nosso país, 38% das pessoas se deslocam a pé; 27%, por automóvel; e 28%, por

ônibus,  transporte  coletivo.  Esse mapa demonstra bem como é a  mobilidade das

pessoas nas diversas regiões brasileiras. Nas Regiões Norte e Nordeste prevalece o

transporte a pé, é muito grande o número de pessoas que não utilizam o transporte

público. Nas Regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste prevalecem o transporte coletivo e

o transporte individual.

Esses dados sobre as condições em que o cidadão passaria a utilizar o transporte

público também foram computados pelo Ipea em pesquisa divulgada em 2011. Nela

as pessoas declararam que, se o transporte fosse mais disponível, mais rápido, com

mais opções de horário, certamente passariam a utilizá-lo nas Capitais brasileiras.

Belo Horizonte foi inaugurada em 1897 e planejada no entorno da Av. do Contorno,

chamada inicialmente de Dezessete de Dezembro, para uma população de 200 mil

habitantes.  Hoje,  115  anos  depois,  somos  2.500.000  habitantes  numa  área  de

335km2.  A  cidade  foi  planejada  para  200  mil  habitantes  e  cresceu

desordenadamente, sem planejamento e para fora da Av. do Contorno. A topografia

também não ajuda muito. Até o final de 2012, fechamos com 1.519.000 veículos. De

2000 a 2012, houve um aumento de 289% na frota de motocicletas, exatamente para

suprir a perda de qualidade do transporte público, e um aumento de 107% no número

de veículos particulares, também pelo mesmo motivo. O gráfico mostra o crescimento

assustador  do  transporte  individual.  Esse  fenômeno  demonstra  o  resultado  de

políticas públicas que, ao longo dos anos, privilegiaram o transporte individual em

detrimento  do  coletivo,  o  que tem contribuído  drasticamente para  o  aumento  dos

congestionamentos, que são uma temeridade à mobilidade urbana.

Entre os fatores que causam congestionamento constam o aumento da frota, dada

a facilidade de aquisição; a falta de investimento em infraestrutura - ao longo dos

anos  testemunhamos  essa  deficiência  -;  a  capacidade  das  vias  e  o  volume  de

veículos; manifestações, passeatas, carreatas, pois hoje se pode tudo na via pública

em detrimento dos direitos dos outros; acidentes; eventos em geral e os gargalos já

falados,  que  conhecemos  em  nossa  cidade.  O  sistema  de  mobilidade  de  Belo

Horizonte tem 4.700km de extensão de malha viária, 15.204 ruas, 16 mil travessias, 2
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mil  guias  de  calçadas  rebaixadas  e 1.816km em extensão de rede de transporte

coletivo.

Chama-nos a atenção a existência de mil cruzamentos semaforizados. Hoje clama-

se muito pelo agente público nos cruzamentos da cidade. Temos mil cruzamentos

semaforizados,  sem contar  os  não  semaforizados.  Se colocarmos um agente  em

cada  cruzamento,  precisaremos  de  mil  agentes  por  turno  em  nossa  Capital.  Se

considerarmos 3 turnos, são 3 mil agentes. Com folga, dispensa e licença, a Capital

precisaria para esses mil  cruzamentos de cerca de 4 mil  homens para atender  à

demanda de um agente em cada cruzamento.

No transporte público em Belo Horizonte, temos um metrô com 19 estações que

transporta  215  mil  passageiros  diariamente;  os  ônibus  transportam  1.400.000

passageiros por dia, com 300 linhas; e há 6.534 táxis em Belo Horizonte. A demanda

por táxis cresceu muito, como percebemos em jogos no Mineirão e “shows”. A Capital

Rio  de  Janeiro  tem 30  mil  táxis;  em Buenos  Aires,  são 40 mil  táxis;  e,  em Belo

Horizonte - repito - são apenas 6.534 táxis.

Em Londres,  cuja  população é  de  aproximadamente  8  milhões  de  pessoas,  há

402km de rede de metrô, que é o mais antigo do mundo. Em Nova York são 369km;

em  Paris,  213km;  em  Barcelona,  102km;  em  São  Paulo,  70,6km;  e  em  Belo

Horizonte, 28,2km. O metrô de Belo Horizonte foi construído às margens da linha

férrea, para contenção de custos. Ele não leva as pessoas às zonas de atração de

viagem, que são a área hospitalar, o Hipercentro e as regiões de comércio da Capital.

A pessoa precisa fazer uma integração de transporte público para chegar a essas

áreas.

Esses mapas demonstram um pouco como as cidades de Londres, Nova York, São

Paulo e Belo Horizonte são cortadas pela rede de metrô. No mapa de São Paulo

estão incluídos o trem metropolitano e as viagens urbanas dos ônibus. O verde e o

marrom representam as linhas que serão construídas, ou seja, que estão em fase de

planejamento e execução.

Em 2001, quando fazia um curso de especialização em transporte de trânsito, cujo

coordenador era o Prof. Osias Baptista, altamente conhecedor do assunto, ele nos

disse que em 100 anos veríamos essas linhas concluídas. Havia previsão de uma
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linha ligando a Savassi à Pampulha. Achei isso um absurdo na época. Hoje existe um

trecho ligando a Pampulha à Lagoinha.

Trouxe um cálculo feito pela agência BBC Brasil, baseado em dados da extensão

atual dos sistemas e dos anos de existência de cada linha de metrô, em 11 de janeiro

deste ano, considerando o tempo gasto por cada cidade para atingir os 402km de

linha do metrô de Londres. De acordo com esse tempo, Londres teria 1.000km ou

2.000km de linha. O metrô dessa cidade foi inaugurado em 1863, contando hoje com

150 anos de existência e 402km. A sua expansão é de 2,68km ao ano. O metrô de

São Paulo, inaugurado em 1974, possui 39 anos, sendo sua expansão de 1,91km ao

ano.  São Paulo gastaria,  portanto,  172 anos para atingir  os  402km do metrô que

Londres possui hoje. O metrô do Rio de Janeiro, cuja expansão é de 1,20km ao ano,

gastaria 300 anos. Belo Horizonte, nossa Capital, maravilhosa, tem 27 anos de metrô.

A nossa expansão é de 1,04km ao ano, e gastaríamos 358 anos para atingirmos os

402km do metrô de Londres. Se continuarmos nesse ritmo, infelizmente não veremos

essa conclusão. O metrô de Teresina, Piauí, como se expande 600m ao ano, levaria

641 anos. O de Brasília, que mais se desenvolve no País e que existe há 12 anos,

expandindo-se 3,53km ao ano, ou seja, superando a expansão do metrô de Londres,

gastaria 102 anos para atingir 402km. Esses dados são apenas para fazermos uma

reflexão, verificar onde estamos e aonde queremos chegar em relação à mobilidade

urbana no País.

Esse “slide” é do Observatório da Mobilidade da BHTRANS e mostra o custo do

transporte público. Falamos muito do custo do metrô urbano, que transporta de 40 mil

a 80 mil passageiros por hora e tem custo de US$60.000,00 a US$180.000,00 por

quilômetro;  do BRT, de US$5.000,00 a US$15.000,00;  do VLT, de US15.000,00 a

US$30.000,00. Isso serve de parâmetro para planejamentos e estudos.

Ouvimos  dizer  ontem  e  hoje  que  o  governo  federal  vai  disponibilizar

R$15.000.000.000,00 para o transporte público. Pergunto: existem estudos, projetos?

Desses  R$15.000.000.000,00,  R$3.000.000.000,00  seriam  suficientes  para

construirmos 100km de linha de VLT e 20km de metrô urbano, se houvesse estudos e

projetos prontos para serem executados. Em relação ao metrô, 20km é quase o que

temos há 40 anos, e 100km de VLT atenderiam a malha de transporte público da
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Região Metropolitana, podemos dizer.

A mobilidade interfere sobremaneira nos acidentes de trânsito. Não poderia deixar

de trazer dados relacionados a Belo Horizonte, o que devemos comemorar, pois os

vemos  com  bons  olhos.  Estamos  utilizando  a  evolução,  a  série  histórica  dos

acidentes de trânsito de 2007 a 2012. A Lei Seca foi editada em 2008, e percebemos

que em 2009 houve queda considerável.  A partir  de 2009,  a impunidade voltou a

crescer.  Em  2012,  foi  reeditada  a  Lei  Seca,  e,  como  houve  intensificação  da

fiscalização, começou a diminuir o número de acidentes em Belo Horizonte. De 2011

a 2012, houve queda de 2,99% no número de acidentes na Capital. Os acidentes com

vítimas acompanharam, mais ou menos, o gráfico total de acidentes, com queda em

2009 por causa da Lei Seca e da intensificação da fiscalização. A partir daí, houve

retorno do crescimento.

E agora,  a partir  de  dezembro deste  ano,  está havendo queda nesses índices.

Considerando os cinco primeiros meses de 2012 e 2013, em Belo Horizonte houve

redução, nos acidentes sem vítima, da ordem de 6,64%; e de 14,74% nos acidentes

com vítima. Como disse,  são dados a comemorar.  Houve redução de 33,78% no

número  de  vítimas  decorrentes  desses  acidentes,  em  todos  os  meses,  em  Belo

Horizonte, comparando os cinco primeiros meses de 2012 com os cinco primeiros de

2013.  Atribuímos  isso  ao  aumento  da  fiscalização.  Os  dados  demonstram  essa

queda, pois a Lei Seca veio muito forte dessa vez.

Em Belo Horizonte, no mesmo período, houve redução do número de acidentes,

envolvendo vítimas não fatais, da ordem de 29,58%. Incrementamos as operações

realizadas pelo BPTRAN. Em 2010, foram realizadas 15 mil operações e, em 2012,

foram  19.232  Isso  com  a  utilização  da  administração  da  unidade,  em  uma

reengenharia das operações que realizávamos em Belo Horizonte, uma nova forma

de fiscalizar, nas diversas operações, “blitz”, varredura, transporte seguro, que é o

combate ao transporte clandestino, fiscalização de emissão de poluentes, fiscalização

de táxis e escolares, entre outros.

Em relação aos resultados,  saímos de 11.800 veículos  apreendidos para 19 mil

veículos,  em  2012.  Foram  lavrados,  em  2010,  178  mil  AITs  e,  em  2012,  foram

lavrados 274 mil. Foram recolhidas 1.400 CNHs em 2010 e, em 2012, foram 2.412
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CNHs. Em Belo Horizonte, há muitos acidentes. Fala-se muito disso, mas não há

dados, ninguém fica sabendo. Em 2010, registramos 81.350 ocorrências; em 2011,

foram 85.264; e, em 2012, 87.600. Isso foi registrado só pelo Batalhão de Polícia de

Trânsito  de  Belo  Horizonte.  Em  2012,  registramos  uma  média  diária  de  240

ocorrências por dia, das quais 199 são acidentes de trânsito em Belo Horizonte, com

vítimas e sem vítimas. Esse é um número muito alto para uma Capital como Belo

Horizonte.

Estamos incrementando ações da operação Lei Seca, mas temos tido o empecilho

do aplicativo Waze, que divulga onde estamos implantando e lançando as operações

de trânsito em nossa Capital. Temos estabelecido uma nova estratégia de cercamento

da área, o que tem causado reboliço, mas tem sido bom para a sociedade. O número

de  redução  da  mortalidade  na  Capital  demonstra  que  as  operações  têm  sido

eficientes. De outra forma, o Twitter também divulga nossas operações.

De julho de 2012 a maio de 2013, foram realizadas 1.600 operações da Lei Seca,

com 3.900 veículos removidos somente nessa operação. Na aplicação da Lei Seca

em Belo Horizonte, não verificamos somente se o cidadão está com sintomas de

embriaguez,  mas  também  se  ele  transporta  armas,  se  fez  uso  de  drogas,  se

transporta  drogas,  se  o  veículo  está  regularizado.  Realizamos  um  “checkup”  do

veículo. Foram 2.152 pessoas autuadas pela infração de dirigir sob o efeito de álcool,

871  pessoas  presas  e  60  mil  veículos  fiscalizados.  Damos  uma  atenção  muito

especial aos táxis. Temos dito para os cidadãos usarem o táxi e o Carona Solidária.

Fiscalizamos  3.887  táxis  em  Belo  Horizonte,  dos  quais  3  condutores  cometeram

infração por  estar  com sintomas  de embriaguez e  4  foram presos  pelo  crime de

trânsito, por estarem dirigindo táxi com a concentração de álcool acima do permitido,

que é de 0,34%.

Trouxemos  algumas  considerações  sobre  o  desafio  da  mobilidade,  e  as

manifestações  populares  na  Capital  principalmente  contribuem  muito  com  os

congestionamentos, em prejuízo da mobilidade. Em 2010, foram 75 manifestações;

em 2011, 83; em 2012, 108, das quais 31 somente no mês de março. Em 2013, já

houve 60 manifestações até  o  dia  4 de  maio.  Ontem, foi  emitida uma liminar  do

Tribunal  de  Justiça  proibindo  manifestações,  sob  pena  de  pagamento  de
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R$500.000,00 de multa pelos sindicatos, no período da Copa.

Há o desafio da mobilidade. As obras são fundamentais, necessárias, essenciais,

mas também prejudicam a via pública. Sugerimos que sejam executadas à noite, de

madrugada,  nos  finais  de  semana,  priorizando-se  esses  horários.  Algumas

alternativas de transporte existentes no mundo - bicicleta, metrô, VLT - podem facilitar

a mobilidade urbana no nosso país.

Integração e política de preços entre os modos de transporte. Na segunda-feira, tive

a oportunidade de acompanhar o Deputado Paulo Lamac, no Aglomerado da Serra,

numa audiência pública sobre a mobilidade no aglomerado.  Esse problema não é

privilégio  somente  das  capitais,  das  grandes  cidades,  dos  grandes  centros.  O

aglomerado  tem  problemas  seriíssimos  de  transporte  e  de  movimentação  de

pessoas,  e  a  sua  população  está  insatisfeita,  reforçando  a  estatística,  aqui

apresentada, sobre a insatisfação da população com os deslocamentos.

A gestão do trânsito e da mobilidade urbana deve estar ancorada em ferramentas e

instrumentos de análise e intervenção, como educação, fiscalização e engenharia de

tráfego. Entendemos que, para melhorar as condições do transporte coletivo e situá-

lo no patamar de qualidade e conforto, fazendo dele um atrativo para a população,

temos  de  atuar  firmemente  nessa  questão.  Temos  de  implementar  um  plano  de

mobilidade urbana, como a lei estabelece, que faça com que as pessoas voltem a

caminhar para fazer deslocamentos curtos e usem o transporte público para os mais

longos.

Temos de conscientizar as pessoas dos benefícios da caminhada; fazer com que os

automóveis  nas  grandes  cidades  deixem  de  ser  protagonistas  e  passem  a

coadjuvantes. Não adianta alargar as ruas, construir estacionamentos subterrâneos,

fazer  obras  faraônicas,  se  não forem tomadas  as  medidas  de contenção e  se  o

passageiro  novamente  não  for  trazido  para  o  transporte  público.  É  fundamental

garantir  ao  cidadão  o  direito  à  mobilidade;  considerar  que  a  mobilidade  é

determinante para a qualidade de vida; promover a educação no trânsito e para o

trânsito, com vistas à redução de acidentes e mortes nas vias urbanas.

Esta foto é apenas para reflexão. Ilustra o espaço ocupado por 70 pessoas na via

pública. Já esta outra ilustra o espaço ocupado por uma pessoa dentro de um veículo
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também na via pública.  Podemos evitar  o congestionamento, a poluição sonora e

atmosférica. Muito obrigado.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à apresentação de “slides”.

O Sr. Presidente - Muito obrigado ao Sr. Roberto Lemos. A Assembleia Legislativa

convida  a  todos  para  o  ciclo  de  debates  “Um  novo  olhar  sobre  a  dependência

química”, a ser realizado nos dias 24 e 25 de junho, neste Plenário. Com a palavra, o

Sr. Francisco de Assis Maciel.

Palavras do Sr. Francisco de Assis Maciel

Bom dia a todos e a todas. Agradecemos a oportunidade e o convite generoso da

Assembleia Legislativa de incluir, em seus debates, uma fala sob a ótica dos usuários

de transporte coletivo de Belo Horizonte e Região Metropolitana. Saúdo o Presidente,

Deputado  Ivair  Nogueira;  o  Deputado  Paulo  Lamac,  incansável  construtor  deste

evento, durante os nossos debates, às sextas-feiras, nesta Casa, preparando esta

atividade. Saúdo os expositores Oliveira Santiago Maciel, João Afonso Baeta, Ten.-

Cel. Roberto Lemos. Gostaria de fazer uma saudação especial ao Dr. João Luiz da

Silva Dias, dizendo que, sempre que o ouço proferir uma palestra, vem-me a música

do  Milton  Nascimento:  “certas  canções  que  ouço  falam  tão  dentro  de  mim  que

perguntar carece: por que não fui eu que fiz?”. Lembro que há 20 anos, Dr. João Luiz,

quando V. Sa. assumia a Presidência da BHTRANS, inaugurou, na empresa, uma

comissão de revisão tarifária - e até não se ouviu mais falar dela -, com participação

popular e controle social. Foi uma ousadia que irou o mercado, que nem deve ser

chamado de mercado.

É um cartel, um monopólio, uma excrescência do ponto de vista do que se tem hoje

no  transporte  coletivo.  Àquela  época  conseguiu-se  reduzir  a  planilha  em  36%  -

redução real.  Só por dar transparência ao processo e tornar possível a discussão

popular,  a planilha teve uma redução de gorduras e de índices abusivos de 36%.

Havia um item muito curioso: remuneração do capital. Eram previstos 12% ao ano, só

que se pagava por mês, e o cálculo era 1%. As empresas eram remuneradas em 1%

ao mês. Quando dezembro chegava, com uma inflação próxima a 80%, não era mais

12% ao ano. A planilha de custo que vigorava naquela época era de 101%. Houve

essa correção, então, entre várias outras.
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Queremos contribuir para o debate, acolhendo a lógica de que transporte coletivo é

bem público. Por isso, defendemos que seja criado um sistema único nos moldes do

SUS. Não existe o Sistema Único de Saúde, a que todos têm acesso? Crie-se, então,

o Susto, ou seja, o Sistema Único de Serviço de Transporte por Ônibus, para que

possamos utilizar o sistema como bem público.

Defendemos o pacto pela mobilidade urbana. Não é o Coronel, o Dr. Baeta, não é

nenhuma autoridade que vai resolver o problema da mobilidade urbana. Esta Casa é

a única instituição capacitada para articular esse pacto pela mobilidade. Ou entramos

num acordo ou a guerra vai para as ruas. Aproveito para saudar os companheiros de

São Paulo, Rio e Rio Grande do Sul, que voltaram às ruas pela participação popular e

pelo controle social. Para nós, participação popular combate a corrupção. É o melhor

mecanismo  de  combate  à  corrupção.  Quem  não  quer  participação  popular  quer

obscurantismo, quer as contas fechadas. Tudo que é público tem de ser transparente.

Tudo que é público tem de ser público.  Como o poder público pode ter  medo de

transparecer? Pergunto: existe alguém que foi motivado a discutir o reajuste tarifário

em Belo Horizonte em algum momento na história recente da Capital? Reúne-se no

dia 26 de dezembro, publica-se no dia 28 de dezembro e entra em vigor no dia 1º de

janeiro. Com o clima natalino e os corações amolecidos, quem vai para a rua discutir

reajuste  de  tarifa?  Ninguém.  É  uma  artimanha,  é  algo  pensado,  articulado,

arquitetado previamente.

Para nós, participação popular e controle social agregam valor à gestão. Gestores

públicos,  não tenham medo  do  povo,  não  tenham  medo da  participação popular,

porque ela só  trará benefícios  para quem vai  gerir  o  serviço  público.  Não tratem

participação  popular  e  controle  social  como  crime,  muito  menos  o  direito  à

manifestação, que é assegurado por lei. Como pode ser crime a manifestação, que é

garantida por lei? Aldous Huxley tentou construir o admirável mundo novo por volta de

1940, 1950. Nem na ficção deu certo. Quem trata a participação popular e controle

social como crime teria impedido a Revolução Francesa. Já imaginaram se, naquela

época,  existisse  o tratamento  que foi  dado ontem em São Paulo,  por  causa das

manifestações? A história não conheceria a Revolução Francesa.

O Conselho Municipal  de Transporte e Trânsito de Belo Horizonte deixou de se
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reunir.  Mesmo com o bicho pegando,  a Câmara Municipal  de Belo Horizonte não

discute  mobilidade  urbana.  Alguém  já  viu  a  Câmara  preocupada  em  discutir

mobilidade urbana? Bem, me limitarei a isso para não aprofundarmos essa questão.

Na  verdade,  esse  mercado  é  mais  promissor  que  Banco.  Vocês  sabiam  que  a

exploração do mercado de transporte coletivo é mais lucrativa que Banco? Só perde

para o mercado de tráfico de armas e de drogas. É um mercado onde o usuário é

cativo. Ele não tem de usar “marketing”, não tem de gastar um centavo com isso.

Alguém já viu alguma propaganda assim: “Usem meu ônibus. Ele está maravilhoso”?

Não existe isso. Não existe inadimplência. Alguém aí tem conta com algum cobrador

de ônibus? Alguém passa na roleta e diz: “Depois a gente vê isso aí”? Só marginal faz

isso, pois aponta a arma e, assim, já está paga a sua passagem.

Nesse mercado algumas gratuidades são indevidas, e a maior delas é da Polícia

Militar de Minas Gerais - com todo respeito à corporação, pois não é sua culpa. Como

servidor  da  segurança  pública  de  Minas  Gerais,  os  policiais  militares  deveriam

receber o vale-transporte, porque o governo do Estado não paga, põe esse dinheiro

no  bolso  e  tira  do  bolso  do  usuário  que  paga  a  tarifa  cotidianamente  em  Belo

Horizonte. Vejam: esse dinheiro está saindo do bolso do usuário;  não cai de uma

árvore a gratuidade. Na planilha dos Correios e do Oficial de Justiça estão inclusos o

custo para levar a carta e também as citações judiciais. Então, por que existem essas

gratuidades indevidas?

Precisamos trabalhar com uma contrapartida, inclusive a gratuidade dos idosos e

dos portadores de deficiência, pois a Federação faz reverência com chapéu alheio;

afinal, é o usuário quem paga essas gratuidades e não tem nenhuma contrapartida

nesse sentido. Portanto, a revisão da planilha tarifária é fundamental para corrigirmos

a injustiça e o ciclo perverso que é o custo excludente da tarifa. E só com participação

popular e controle social isso será possível.

Imaginem  que,  há  20  anos,  tínhamos  vales-transporte  de  papel.  A Câmara  de

Compensação Tarifária  funcionava dentro do Setransp,  o sindicato das empresas,

que, à época, era dirigido pelo hoje Senador e ex-Vice-Governador Clésio Andrade,

Presidente da Confederação Nacional de Transportes. Meu sonho é que ele fosse

Presidente da Confederação Nacional do Metrô, porque, assim, certamente teríamos
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metrô em Belo Horizonte. Naquela época, eles tinham uma Casa da Moeda. Vocês

sabem o que é isso? Talvez a maioria aqui seja jovem e não recorde mais. Pelas

esquinas  de  Belo  Horizonte  havia  banquinhas  comercializando  vales-transporte.

Padaria aceitava; boteco aceitava; enfim, em todos os lugares se aceitavam vales-

transporte. Era moeda fabricada sem controle algum, dentro da casa da moeda das

empresas de ônibus da cidade de Belo Horizonte. Travamos uma luta incansável para

se fazer a revisão da planilha tarifária e para a implantação da bilhetagem eletrônica.

Tudo foi conseguido com muito custo, com muita participação popular e com muito

esforço. Só não queimamos ônibus, porque somos nós quem os usaremos no dia

seguinte, então não somos bobos - mas motivos temos.

Motivo  para  queimar  ônibus  nós  temos.  O  metrô  está  batendo  o  recorde  de

superlotação, porque os ônibus não estão dando conta. As pessoas estão fugindo dos

ônibus para ver se o metrô as leva mais rápido. Precisamos combater, porque esse

mercado, além de tudo, tem ainda antecipação de receita. A maioria dos usuários,

60%, usam vale-transporte, que é disponibilizado nos dias 22 ou 23 do mês para as

empresas passarem a seus trabalhadores. Então, já é pago ali e só será usado daqui

a um mês. Eles ganham até pelo giro inflacionário do mercado com essa receita, que

não é revertida. A desoneração acabou acontecendo em 3,5%, e ninguém falou nada

sobre reduzir a tarifa. Estamos pagando indevidamente 3,5% que já foram retirados

da planilha. E a qualidade? Com um mercado desses, deveríamos ter uma qualidade

maravilhosa.  Eu  não  deveria  estar  aqui  reclamando,  mas  festejando.  Eles  não

respeitam nem o mercado. Do ponto de vista capitalista, esse é o capitalismo mais

selvagem que existe, que é dar todos os retornos para o capital. E, mesmo assim, ele

não corresponde à qualidade. Superlotação é a palavra que mais sai da boca do

usuário.  Eu desafio  qualquer  um a levar  um idoso,  uma grávida,  um portador  de

deficiência para embarcar em Belo Horizonte, em horário de pico. Isso é exclusão,

isso é ausência de direitos.

Essa é a nossa realidade. Às vezes participamos de eventos como este, que já foi

realizado  há  dois  anos,  com  tanta  competência,  com  tanto  brilhantismo  pelos

Deputados e  pela  equipe técnica  desta  Casa,  que está de  parabéns.  Porém não

podemos nos limitar a uma terapia breve, em que venho aqui, desabafo e nada vai
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mudar.  Daí  vem  o  pacto  pela  mobilidade.  A Assembleia  tem  que  assumir  esse

compromisso e gestar esse pacto pela mobilidade, para que Belo Horizonte tenha

uma mobilidade que valha a pena e que não comprometa a saúde da cidade. Só há

descumprimento de quadro de horário, maus tratos aos usuários. Em uma semana,

cinco ônibus foram acidentados, com duas vítimas fatais, e todos veem isso com a

maior naturalidade. Cinco motoristas abandonaram os veículos no meio da rua. Para

fazer isso com cinco anos de profissão, ele está com hérnia de disco ou estressado e

fica surdo pelas más condições de trabalho.

Aqui não tem transporte noturno. A lei seca é um sucesso quando prende, porque

não há vida noturna. Belo Horizonte não tem vida noturna. Então, se não trabalhar a

vida noturna, não iremos desafogar o dia. O BRT vem para rearticular o mercado.

Ninguém falou nas demissões de motoristas, de cobradores, como se isso não fosse

acontecer.  No  sistema  de  BRT,  não  haverá  cobrador.  Vão  tirar  937  ônibus  de

circulação e 210 linhas. Não é o sistema que virá que vai atender à demanda de

superlotação, de descumprimento de horários e de maus tratos aos usuários.

Não, é um modo diferente do capital explorar o sistema para dar mais lucro. É isso

que acontecerá. Ao longo da Cristiano Machado e da Antônio Carlos, existem várias

estações  de  transferência,  como  aquela  que  foi  feita  como  protótipo  para  ser

demolida, a fim de ser escolhida como a estação ideal. Ô cidade inteligente! Está

aqui:  “Construindo cidades inteligentes”.  Estão brincando com a nossa inteligência

quando dizem que vão construir  duas estações para escolher uma. É brincadeira!

Mas descobri que ela foi construída para que fosse feito o filme da propaganda do

BRT, e depois a demoliram. Ela é a estação que aparece naquele filminho, onde eu

queria morar, que são os filmes da propaganda do governo. Lá tudo é bonito, tudo é

maravilhoso. Esta atividade que estamos realizando é uma agressão à Prefeitura de

Belo  Horizonte,  que  diz  que  não  precisamos  discutir  porque  está  tudo  lindo  e

maravilhoso; isso na propaganda que vai ao ar nos meios de comunicação.

O BRT vem com óleo diesel.  Se é uma novidade,  por  que não pensaram num

combustível menos poluente? Criaram as pistas para o ciclismo, mas nem aqueles

que  participam  do  passeio  ciclístico  noturno  utilizam  as  pistas  para  bicicleta.  A

competição por espaço físico - já que a lei de Newton não pode ser abolida e diz que
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dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo - é ferrenha entre

ônibus,  carro,  carga  e  pedestre.  Todos  competem  o  tempo  inteiro.  E,  sem  fazer

nenhum estímulo à modalidade da bicicleta, tiram uma faixa de rolamento. Ou seja,

estreitaram a pista mais ainda, e a faixa para ciclista está ociosa. Não defendo o

carro, mas que deveria ter sido reservada uma pista exclusiva para ônibus. A solução

para o pacto da mobilidade é o transporte coletivo.  Se não houver  um transporte

coletivo  que atraia  o  usuário  de  carro  para  usá-lo,  esqueçam.  Quem convencerá

quem tem carro a enfrentar a guerra diária? Com que discurso isso será feito? Se não

for mais rentável, não haverá jeito. Citaram a questão das motos, que são muito mais

rentáveis. Dizem que a pessoa corre risco de vida com o uso da moto, mas também

corro risco de vida no ônibus e no carro. A moto é a modalidade que cresce 18% ao

ano.  O  Lemos  deve  estar  desesperado,  porque  a  motocicleta  não  utiliza  mais  o

semáforo,  e  sim  o  sinal  do  pedestre.  O motociclista arranca quando o  sinal  para

pedestre pisca, ou seja, não há mais educação para o trânsito.

O Citybus e a tarifa são dois temas da Associação dos Usuários de Transporte

Coletivo  de  Belo  Horizonte  que  já  estão  no  Ministério  Público  e  são  objetos  de

inquérito, porque o Citybus deveria ter ficado pronto em 2008, mas ainda não está.

Queremos que ele seja implantado porque teremos uma ferramenta da tecnologia da

informação para controlar melhor o sistema. Agora, com o BRT, ele não ficará pronto

mesmo, e faz parte do contrato de concessão, faz parte do edital de licitação.

Agradeço a atenção e peço desculpas pela pulverização de ideias. Meu objetivo é

contribuir  para o debate.  Finalizo falando sobre a qualidade do transporte coletivo

atualmente. O carro de lixo tem o feixe de molas mais confortável que o do ônibus.

Vocês sabiam disso? O lixo é transportado mais confortavelmente que os usuários de

transporte coletivo de  Belo Horizonte.  E  mais,  se convidássemos os membros da

Sociedade Protetora dos Animais para observar como os seres humanos estão sendo

transportados no horário de pico na cidade, com certeza eles diriam que não é sua

área,  mas  que,  se  fosse  cachorro,  periquito,  papagaio,  enfim,  qualquer  animal,

interditariam o transporte coletivo por questões de direitos humanos. Os presidiários,

cujos  direitos  precisam  ser  garantidos,  são  transportados  assentados,  sem

superlotação,  com  ar  condicionado,  viu?  Do  Ceresp  da  São  Cristóvão  até  São
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Joaquim de Bicas ou outros presídios, eles não vão em superlotação. (- Intervenção

fora do microfone.) Isso.

Gostaria, mais uma vez, de agradecer a atenção de todos, parabenizando a Casa e

dizendo que temos muitas  esperanças de que não pare aqui  essa reflexão,  essa

discussão, pois a melhoria da mobilidade urbana proporcionará melhor qualidade de

vida aos habitantes. Teremos uma cidade mais  alegre,  mais feliz  e pronta para o

desenvolvimento sustentável que queremos. Muito obrigado a todos.

O Sr. Presidente - Agradecemos ao Francisco de Assis Maciel.

Esclarecimentos sobre os Debates

O Sr. Presidente - Neste instante, daremos início aos debates. Solicitamos aos que

fizerem  uso  do  microfone  que  se  identifiquem,  sejam  bem  objetivos  e  sucintos,

dispensada a formalidade das saudações pessoais,  e entreguem sua contribuição

para a assessoria. Cada participante disporá de 2 minutos para fazer sua intervenção.

Lembramos que a  leitura e a apresentação dos questionamentos aos expositores

serão feitos de acordo com o volume das inscrições.

Debates

O Sr. Presidente - Quero justificar a ausência do Dr. Oliveira, que está participando

de outra audiência na Assembleia Legislativa. As perguntas a ele dirigidas podem ser

registradas, e ele se comprometeu a responder a esta Casa. Publicaremos todas as

respostas. Peço a cada debatedor que faça suas anotações a respeito das perguntas

a eles dirigidas, para, no final, serem respondidas. Inicialmente, passo a palavra ao

Frederico Guimarães, representante do Núcleo Jurídico de Políticas Públicas - Nujup.

O Sr. Frederico Guimarães - Bom dia a todos. Sou Frederico Guimarães, do Nujup,

que  é  um  projeto  de  pesquisa  e  extensão  da  PUC Minas.  Antes  de  mais  nada,

tentarei não ser ideológico.

O Sr. Presidente - A quem você quer dirigir sua pergunta?

O Sr.  Frederico  Guimarães  -  Pode ser  ao  Sr.  João Luiz,  o  primeiro  que  falou.

Deputado, farei uso dos meus 2 minutos. Repetindo a minha fala, deixarei de ser

ideológico e serei racional, para não haver problemas. Sr. João, o senhor disse que é

importante a questão sobre o que é público e o que é privado. Queria fazer só uma

intervenção: na verdade, o Estado moderno é uma criação do bem privado. Como o



1613
____________________________________________________________________________

Chiquinho lembrou, a Revolução Francesa foi construída pelo burguês, pelo capital

que estava surgindo.

Queria  me  posicionar  também  em  relação  ao  que  o  Tenente-Coronel  disse:  a

questão dos atos e direitos de manifestação é, antes de tudo, constitucional. Esse

direito  é garantido.  Tanto é verdade que foi garantido à corporação do senhor  na

famosa greve de 1992. Usarmos isso como se fosse a causa de tudo chega a ser

perverso,  porque  eu  também  posso  usá-lo,  pois  é  um  direito  que  também  me é

garantido. Acho inclusive que essa liminar atinge também o Sr. Oliveira na medida em

que é o Sindpol que está no polo passivo da ação. Sr. João, primeiro, gostaria de

saber, com relação ao financiamento em si, se existe algum estudo sobre a aplicação

orçamentária da Lei nº 4.220, que regulamenta o orçamento.

O Sr. Presidente - João, você vai responder ao final. Outra inscrição oral: Amélia

Costa,  do Sindicato dos Arquitetos de Minas Gerais.  Favor  identificar-se e falar  a

quem quer dirigir a sua pergunta.

A Sra.  Amélia  Costa  -  Amélia  Costa,  do  Sindicato  dos  Arquitetos.  Gostaria  de

parabenizar  os  apresentadores  de  hoje.  Chiquinho  Maciel,  nessa  questão  do

transporte coletivo, acho que a UTC está forte, tem um papel importante. Realmente

os fatos são históricos. Nos Estados Unidos, a indústria automobilística pôs fogo nos

bondes para os ônibus e os carros irem para as ruas. Aqui no Brasil também o capital

está sendo voraz, com o objetivo de explorar cada vez mais o nosso mercado. Temos

que nos fortalecer, impor uma posição forte diante desse capital que não tem limites.

Voltando à apresentação do João Luiz, é um prazer ouvi-lo, assim como todas as

apresentações, que foram muito ricas, mas quero fazer a seguinte pergunta - acho

que ela é bastante provocadora -: como podemos dar uma solução razoável para os

nossos  problemas  de  mobilidade,  se  as  intervenções  do  próprio  Estado  estão

equivocadas?  Sabemos  bem  que  a  localização  da  Cidade  Administrativa  e  da

Catedral  da  Fé,  esse  crescimento  fantástico  em  direção  ao  Vetor  Norte,  trouxe

equívocos  bastante  comprometedores  para  nós,  usuários  do  transporte  coletivo.

Então,  gostaria  de saber como vamos reverter  esse quadro,  se o próprio Estado,

como ente empreendedor, não tem levado em consideração o planejamento urbano

integrado, considerando-se todo esse sistema produtivo que há em Belo Horizonte.
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Temos também que pensar nas cidades do interior.  Cada uma tem seu sistema

produtivo. Algumas cidades têm como base econômica a agricultura e a pecuária;

algumas  cidades  são ligadas ao turismo;  outras,  aos  produtos  alimentícios.  Cada

cidade tem seu perfil. Em Belo Horizonte, o Estado teve seus caminhos, e sabemos

bem quais são as externalidades. Gostaria de que fosse feito um comentário e uma

análise sobre essa questão. Obrigada.

O Sr. Presidente - Você quer um comentário de quem, Amélia?

A Sra. Amélia Costa - Do Chiquinho, do João Luiz e do Baeta.

O Sr. Presidente - Com a palavra, André de Brito Veloso.

O Sr. André de Brito Veloso - Bom dia! Meu nome é André, me formei em Economia

e faço mestrado em Geografia, na UFMG. Gostaria de fazer algumas perguntas para

o João Afonso Baeta sobre os contratos e a licitação do transporte metropolitano, que

concentrou sete regiões integradas.  Gostaria de saber quando foram feitos  esses

contratos, em que ano e qual é o prazo de duração. O contrato de Belo Horizonte,

não sei se os senhores sabem, foi feito em 2008, tem um prazo de 20 anos e uma

cláusula que prevê o reajuste tarifário para todo dia 29 de dezembro, o que disfarça

com um véu técnico a questão política da tarifa.

A BHTRANS contratou a Ernst & Young, multinacional  de seguros, para fazer a

revisão tarifária e nos deixar fora disso. Não se discute tarifa zero nem revisão de

contrato de licitação, mas para pensarmos o transporte como um direito temos de

pensar,  sim,  na  tarifa  zero  e na  revisão dos contratos.  Esse é o  comentário que

gostaria de deixar relativamente ao transporte.

Por fim, quero dizer que a liminar do Tribunal de Justiça, publicada ontem, é um

golpe branco. O que está acontecendo com a Copa do Mundo e com a Copa das

Confederações é golpe, é estado de exceção. Isso não pode acontecer,  porque é

inconstitucional. Temos direito de manifestação e de reunião. Aliás, o que aconteceu

ontem,  em  São  Paulo,  é  um  absurdo.  Duzentas  e  trinta  e  cinco  pessoas  foram

detidas.  É  uma  violência  gratuita.  Jornalistas  foram  feridos.  Se  os  senhores

acessarem  o  Facebook,  verão  muitos  vídeos  de  agressão  policial  gratuita.  Não

poderia terminar a minha fala sem deixar essa agressão denunciada. Obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. Eustáquio Teco, do Conselho Estadual dos
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Direitos da Pessoa com Deficiência.

O  Sr.  Eustáquio  Teco  -  Bom  dia  a  todos.  A minha  pergunta  é  direcionada  ao

Deputado  Paulo  Lamac,  ao  Deputado  Ivair  Nogueira  e  ao  João  Afonso.  Também

gostaria de que o nosso outro amigo João se posicionasse. Parabenizo o Francisco

pelo discurso excelente e pontual. Também parabenizo a Assembleia pelo evento em

si.

Vimos aqui os problemas da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Aliás, não só

os problemas, mas também os desafios e os afazeres. O ciclo de debates “Mobilidade

urbana: construindo cidades inteligentes”, trata de duas regiões metropolitanas, da

Grande Belo Horizonte e da Região Metropolitana do Vale do Aço. É uma criança que

está nascendo, e, como em toda grande construção, a base tem de ser muito bem

feita. Já temos as experiências da Região Metropolitana de Belo Horizonte, e agora

quero  saber  como está  sendo  feito  o  acompanhamento  dessa  criança  que  está

nascendo.

Todos os profissionais presentes estão fazendo parte do planejamento estratégico

dessas  ações?  Digo  isso  porque  esses  problemas  ou  essas  vivências  já  foram

constatadas. Como todo bom gestor sabe, num planejamento resolvem-se várias e

várias questões. Dessa forma, qual tem sido a participação de vocês no nascimento

dessa criança? Concluindo, qual será o nível de compromisso da Casa, Deputado, o

máximo de zelo e ponderação desta Casa para com essa criança que está nascendo,

para que os problemas de lá sejam menores do que os daqui?

O  Sr.  Presidente  -  Obrigado.  Nós  vamos  lhe  responder,  sim.  Neste  momento,

estamos  recebendo  mais  duas  perguntas  orais,  mas  agora  encerraremos  o

recebimento de perguntas orais  em função do tempo. São muitas as perguntas a

serem respondidas: perguntas escritas e perguntas da internet. Temos de observar o

horário do intervalo para o almoço.

A título de esclarecimento, Eustáquio, não vamos ficar somente restritos à Região

Metropolitana; também vamos passar por vários Municípios do Vale do Aço e por

outras cidades. É o compromisso da Assembleia de interiorizar a discussão. Já existe

uma agenda  montada  para  Montes  Claros,  no  dia  25.  No  dia  28,  estaremos  em

Uberlândia, e você é nosso convidado.
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Temos  aqui  uma  pergunta  da  Cláudia  Oliveira,  da  Comissão  de  Transporte  e

Usuários de Ribeirão das Neves, que fará três perguntas. A primeira para o Sr. João

Batista;  a  segunda  para  o  Cel.  Roberto  Lemos;  e  a  terceira  para  o  Sr.  Oliveira

Santiago Maciel, que não está presente, mas vai responder depois. Faremos questão

de divulgar a sua resposta. Com a palavra, a Sra. Claúdia Oliveira.

A Sra. Cláudia Oliveira - Na pessoa do Deputado Ivair Nogueira, cumprimento todos

os  companheiros  presentes.  Estou  feliz  por  participar  desta  Comissão.  Desde  o

princípio, vimos debatendo e mostrando a nossa vivência. Quero ouvir o Dr. Baeta

sobre  os  pontos finais.  Em junho  de 2011 estivemos  no DER para  falar  sobre o

problema da aglomeração na Avenida Oiapoque, onde havia grande concentração de

usuários, não sei quantas mil  pessoas, principalmente no horário de pico. Era um

absurdo.  Só  que  parece  que  essa  situação  está  sendo  retomada  nas  Ruas  Rio

Grande  do  Sul  e  Tupinambás.  Agora,  o  problema  dispersou  e  não  foi  resolvido,

porque  os  ônibus  demoram  muito.  Não se  cumprem  os  horários.  Continua a  má

qualidade do coletivo. Queremos saber do Dr. João Baeta como fica esse problema.

É uma forma de indignação, porque,  desde que chegamos,  tínhamos intenção de

participar deste momento. Na segunda-feira, participamos de uma manifestação. É

um absurdo o usuário ficar de 17h15min até 19h40min no ponto, e o ônibus não

chegar. As filas continuam. Em cada linha de ônibus há duas, três, quatro filas, e o

ônibus sai de lá superlotado, quando não quebra no meio do caminho. O serviço é de

má qualidade e a tarifa é uma das mais caras de Belo Horizonte. Ten.-Cel. Lemos e

Delegado Geraldo Oliveira Santiago, a proibição da manifestação é um desrespeito

ao  usuário.  Lá  conversamos  com  o  Sargento,  e  ele  nos  mandou  procurar  as

autoridades competentes. Ora, já estamos procurando-as, estamos participando de

fóruns, reuniões e encontros. O problema está aqui, no asfalto. Não vamos deixar de

dizer à população que estamos aqui conversando, dialogando com as autoridades

que  podem  nos  dar  respostas.  Representamos  uma  comunidade  sofrida,

principalmente a comunidade da região da BR-040, no vetor Noroeste. Aliás, não fui

contemplada na pergunta que fiz ontem: como fica a situação do vetor Noroeste, que

os senhores conhecem muito melhor tecnicamente do que eu? Muito obrigada.

O Sr. Presidente - Na verdade, esta Casa abriu este ciclo de debates porque tem o
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objetivo de dar total transparência a esse assunto, discutir e interiorizar a discussão.

Já  fomos  para  Montes  Claros,  para  o  Vale  do  Aço e  para  Uberlândia.  Esse  é  o

compromisso. Estamos aqui democraticamente, abrindo os microfones desta Casa,

porque  a  partir  das  sugestões  feitas  aqui  é  que  daremos  a  nossa  contribuição.

Depende dos órgãos executivos, mas, como legisladores e fiscalizadores, temos que

colocar em prática essas cobranças. Como engenheiro, sabemos que, no passado,

as cidades foram construídas sem planejamento. Um exemplo é Betim, que foi criada

em 1950, quando a Comiteco implantou loteamentos que eram vendidos no Brasil

inteiro. Hoje, apesar de contar com a grande receita da Fiat e de outras empresas

que foram para lá, a luta é grande. Por ser uma cidade malplanejada está sendo

reconstruída. A única cidade planejada no Brasil foi Brasília, mas hoje também ela já

não respeita os parâmetros da lei de trânsito. Acho que essa intervenção tem o vigor

necessário para que possamos contribuir para melhorar essa situação, senão, daqui

a uns dias, não vamos conviver. Com a palavra, o Sr. José Aparecido, representante

da Associação Comercial de Minas.

O Sr. José Aparecido Ribeiro - Obrigado, Deputado Ivair Nogueira. Ten.-Cel. da PM,

responsável pelo Batalhão de Trânsito, em 1982, quando foi municipalizado o trânsito,

o batalhão tinha 1.423 agentes, hoje tem quatrocentos e poucos agentes. A PM goza

da credibilidade da população de Belo Horizonte, coisa que a BHTRANS não goza

mais. Precisamos da PM, temos saudade dos guardinhas, além da autoridade deles.

Vocês tem aí no coldre uma arma e a autoridade do Estado. Acreditamos em vocês.

Precisamos de vocês nas ruas. A cidade está à deriva de mais de mil sinais, conforme

o senhor disse. Precisamos de vocês nas ruas.

Deputado Ivair  Nogueira, em todas as cidades que são exemplos de mobilidade

urbana  no  mundo,  os  prefeitos  vieram  das  áreas  de  transporte  e  de  trânsito.  O

Prefeito de Seul é Park Won Soon, que veio da área de transportes. O Prefeito de

Curitiba é Jaime Lerner. O Prefeito de Bogotá é Enrique Peñalosa. Isso acontece em

várias cidades. São homens que entendem a realidade do povo, andam de ônibus,

conseguem sair de seus gabinetes e andar com o povo. Belo Horizonte precisa disso.

Chiquinho e João, ontem declarei meu amor e minha paixão pelo cara do Ipea. Hoje

vou  declarar  o  meu  amor  a  vocês  dois.  Vocês  precisam  ser  mais  ouvidos.  O
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microfone, Deputado Ivair Nogueira, precisa ficar aberto para eles, porque têm o dom

da palavra, sabem o que dizem. Se o povo de Belo Horizonte tivesse juízo, Deputado

Ivair Nogueira, elegeria um ou outro para ser Prefeito de Belo Horizonte, um ou outro

para  ser  Presidente  da  BHTRANS.  Boa  sorte.  Fica  lançada  aqui  a  candidatura,

mesmo se a família Neves enfiar goela abaixo algum outro nome. Obrigado.

O Sr. Presidente - Temos aqui mais duas perguntas orais. Concedo a palavra à Sra.

Gislene Gonçalves dos Reis, da Associação dos Usuários de Transporte Coletivo de

Belo Horizonte.

A Sra.  Gislene  Gonçalves dos  Reis  -  Bom dia  a  todas  e  todos.  Na pessoa do

Deputado  Ivair  Nogueira,  cumprimento  os  integrantes  da  Mesa.  Vou  dirigir  uma

pergunta  ao  João  Luiz,  mas  antes  quero  dizer  que  também  sou apaixonada  por

vocês, que me ensinam, mostram o transporte que preciso e quero para a minha

cidade.

João Luiz, você tem conhecimento de projetos ou investimentos para a recuperação

do transporte sobre trilhos e das linhas do metrô desta cidade, a fim de melhorar o

transporte  público? Será,  como disse  o meu mestre  Chiquinho,  que somente  um

transporte público de massa vai melhorar o trânsito de Belo Horizonte?

Gostaria de me dirigir também ao Dr. Baeta. O telefone 156 não atende. Podemos

ligar  o  dia  inteiro,  mas  ninguém  atende.  Nós,  da  AUTC,  temos  acompanhado  a

decadência  do transporte público  nos 34  Municípios,  temos acompanhado o  mau

serviço prestado à população da Região Metropolitana. Nada foi feito. A Transimão

presta um péssimo trabalho.

Temos recorrido a vocês e não obtivemos apoio, presença nem resposta, enfim,

nada  que  atenda  à  população,  que,  por  sua  vez,  garante  a  conta  do  dono  da

empresa, que garante a compra do veículo, que paga pelo transporte. Parece um

conto de fadas, porque não existe. É até pecado. Esses ônibus continuarão caóticos,

cheios, lotados, porque o BRT é fantasia. Ele é feito e refeito todos os dias. Era para

ter sido implantado desde o ano passado, mas até hoje está no “começa e derruba.”

Diz-se que a via verde foi aumentada. Ora, não há nada disso. Tudo está caótico

nesta cidade.

Respeito e acredito neste ciclo de debates. É preciso uma política social para esta
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cidade em relação a transporte e mobilidade urbana. Acredito que tudo que está em

discussão não ficará apenas numa gaveta, só nas cidades que visitaremos. Acredito

que sairá do papel e será implantado. Se preciso, esta Casa tem o povo para ir até

Brasília,  para  ir  a  qualquer  lugar,  a  fim  de  ajudar  nos  projetos  que  devem  ser

realizados para melhorar a mobilidade da cidade.

Como disse meu companheiro,  não existe segurança no trânsito.  O trânsito fica

embananado  por  duas,  três,  quatro,  cinco  horas.  Não  aparece  um  guarda,  não

aparece ninguém para trabalhar a mobilidade. Ficar dentro de um ônibus por duas

horas e meia é prisão, é castigo, é cárcere privado. Estou aqui denunciando que há

cárcere privado nas horas de pico dentro dos coletivos metropolitanos e dentro dos

coletivos de Belo Horizonte.

O Sr.  Presidente -  Obrigado.  Respondendo ao José Ribeiro,  esclareço que este

ciclo de debates é o início de uma grande discussão de que tiraremos importantes

conclusões. A Comissão de Transportes está de portas abertas para trazer o Baeta e

o José Luiz. Eles já estiveram na Comissão e trouxeram importantes contribuições.

Daremos  continuidade.  O  ciclo  de  debates  acontece  periodicamente,  mas  a

Comissão está sempre de portas abertas. Agradeço à imprensa de modo geral...

A  Sra.  Amélia  Costa  -  Deputado,  desculpe,  mas  preciso  fazer  uma  pequena

intervenção.

O Sr. Presidente - Só um minuto: vamos passar a palavra para a plateia. Temos

questionamentos orais, perguntas por escrito e te darei a palavra. Pode inscrever-se.

A Sra. Amélia Costa - Eu gostaria, porque acho que enriquecerá o fechamento do

debate.  Algumas pessoas têm um conteúdo muito bom, e o papel  deste ciclo de

debates é nivelar conhecimento.

O Sr. Presidente - Por favor, você poderia identificar-se.

A Sra. Amélia Costa - Amélia Costa, do Sindicato dos Arquitetos de Minas Gerais.

Dos 10 encontros preparatórios para este evento, participei de 6. Estou metodológica

e didaticamente preparada para interceder na condução do ciclo, que realmente é

muito importante. Gostaria dessa oportunidade.

O Sr. Presidente - Assim que encerrarmos esta etapa, você terá oportunidade. José,

acho que,  além da Assembleia e da Comissão de Transportes  estarem de portas
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abertas,  agradecemos  a  presença  da  imprensa,  que  é  um  instrumento  de  muita

eficácia.  Agradecemos ao Viana,  ao Eduardo Costa,  ao  Laudívio.  A Rádio  Itatiaia

realmente  tem  sido  um  veículo  de  comunicação  da  mais  alta  importância  e  tem

tocado na ferida de muitos pontos importantes. Alguns já foram inclusive solucionados

a partir  da união dos veículos de comunicação,  Assembleia Legislativa e poderes

constituídos.  Além  da  Rádio  Itatiaia,  lembro  os  demais  veículos,  pois  todos  são

importantes. Citei a rádio, porque observo que ela vem tocando em alguns temas que

ficaram esquecidos, e essa ação tem grande eficácia. Obrigado, Viana. Obrigado a

todos por lá. Na última pergunta oral, darei oportunidade ao Sr. Valeri Dornas, do PT.

O Sr. Valeri Dornas - Ratificando, meu nome é Valeri Dornas. Sou formado no curso

superior de gestão de marketing. Sendo objetivo, gostaria de saber o que está sendo

feito, além desses debates, em relação à mobilidade urbana. Muito está sendo feito,

como disse o Chiquinho, excelente e maravilhoso, que possui cabeça muito boa e

conhece o que está ocorrendo em relação ao transporte urbano em Belo Horizonte e

em Minas Gerais. Parabéns, Chiquinho. Queria saber o que está sendo feito também

para serem revitalizadas todas as linhas de circulação de trens,  as ferrovias,  não

apenas da nossa cidade, mas do Estado e do País. Revitalizando todas essas linhas,

vai  melhorar  e  muito  a  circulação  dos  caminhões  pesados,  pois  o  transporte  de

“commodities” será feito por trem. Isso até vai revitalizar a vida do cidadão brasileiro,

vai  haver  mais  tranquilidade.  Com a melhoria da mobilidade urbana,  a  saúde vai

ganhar, tudo vai ganhar. Queria saber apenas o que está sendo feito em relação às

ferrovias no Brasil.

O Sr. Presidente - A quem você quer dirigir a pergunta?

O Sr. Valeri Dornas - Queria dirigir a pergunta ao Chiquinho. Obrigado.

O Sr.  Presidente -  Vamos passar  agora  às  perguntas  por  escrito.  Vou lê-las.  A

primeira é do Sr. Jaci Osmar de Campos, do Sindicato dos Metroviários de Minas

Gerais - Sindimetro-MG -, dirigida ao Sr. João Luiz da Silva Dias: “A Parceria Público-

Privada - PPP -, de acordo com a sua exposição, é a solução para o metrô de Belo

Horizonte?”.

Outra pergunta, da Sra. Ivone Luiza Moreira, do Conselho Estadual do Idoso de

Minas Gerais, dirigida ao Dr. Oliveira Santiago Maciel. Como disse, ele teve de se sair
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para participar de outra audiência, mas se comprometeu a responder e encaminhar a

resposta a quem fez a pergunta. “Na sua opinião, a sinalização e a engenharia de

trânsito da Capital e do interior estão considerando as limitações das pessoas com

mobilidade reduzida? De que forma?”

Agora vamos passar  a ler  as perguntas feitas pela internet.  A primeira é do Sr.

Paulo César Ferreira de Oliveira: “Por que em Belo Horizonte há tanta dificuldade de

planejamento urbano e transporte coletivo? Será que por falta de planejamento ou de

recurso?”.

A segunda é do Bruno Reis de Alcântara: “Como a Assembleia Legislativa, por meio

da  iniciativa  deste  fórum,  poderá  garantir  amplo  debate  sobre  o  contrato  de

concessão da Vale, uma vez que interessa à RMVA a ampliação do acesso a linhas

do transporte ferroviário Vitória-Minas e que há somente um horário disponível? Há

uma questão veiculada por meios não oficiais de que a Vale deveria operar em dois

horários, de acordo com o contrato de concessão. O contrato não está disponível em

nenhum portal ou local conhecido, para verificação da questão apresentada.

Outra  pergunta  é  do  Sr.  Guilherme  Lara  Camargos  Tampieri,  dirigida  ao  Sr.

Francisco  de Assis  Maciel:  “Gostaria de  saudar  o incrível  Chiquinho Maciel  pelas

palavras inspiradoras e dizer que, infelizmente, as ciclovias de Belo Horizonte não

são  utilizadas  por  ciclistas,  justamente  pela  falta  de  incentivo  da  Prefeitura  em

estimular  o  uso  desse  modal  e  pela  falta  de  políticas  de  restrição  ao  transporte

automotor  individual.  No  mais,  em  Belo  Horizonte,  também  iremos  às  ruas  para

protestar  contra  o  preço  abusivo  das  passagens”.  Vamos  passar  a  palavra

inicialmente ao Dr. João Afonso Baeta Costa Machado, para responder às perguntas

que foram dirigidas a ele.

O Sr. João Afonso Baeta Costa Machado - Não me recordo do nome das pessoas,

mas  anotei  as  perguntas.  A  primeira  foi  em  relação  aos  contratos  da  região

metropolitana. O DER não é um órgão que tem poder concedente. Só fiscalizamos, e

o nosso instrumento de fiscalização é o Decreto nº 44.603, de 2007. Saí daqui por

alguns instantes, liguei  para a assessoria da Secretaria e me foi informado que o

sistema foi licitado em 2007, os contratos foram assinados em 2008 e o prazo da

concessão  é  de  30  anos.  Essa  foi  a  informação  que  recebi  da  Secretaria  de
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Transportes e Obras Públicas, porque o DER só fiscaliza.

A segunda questão é se as medidas de planejamento, em relação à mobilidade

urbana, ocorrem de maneira integrada entre as diversas esferas de governo, ou seja,

estadual, municipal e federal. O DER, como eu disse, é um órgão executor. A parte da

política  pública,  de  diretrizes,  de  planejamento  fica  a  cargo  da  Secretaria  de

Transportes e Obras Públicas. Mas tenho acompanhado e participado de algumas

reuniões  e  de  algumas  discussões  sobre  o  tema  e  observei  que  existe  uma

integração muito  grande entre  o  governo do Estado e  a  Prefeitura quando esses

grandes projetos são elaborados.

Em relação à pergunta do senhor sobre a criança que está nascendo aqui, acredito

que a criança seja este  debate sobre mobilidade urbana e que efeitos  práticos e

objetivos sairão dele, principalmente voltados para a região metropolitana. Acho que

essa  iniciativa  não  é  só  ímpar,  como  importante,  porque,  como  eu  disse,

planejamento  de  mobilidade  tem  de  contar  com  uma  atitude  democrática,

participativa. O que for extraído da fala de todos aqui, das conclusões e dos debates

tem de ser encaminhado às autoridades governamentais, para que os modelos sejam

calibrados em função dessas informações.

Fatos altamente relevantes foram abordados aqui, assim como foram feitas críticas

- acredito eu - sempre construtivas, que devem ser levadas aos gestores municipais e

estaduais. Esses têm de trabalhar em plena sinergia para que os resultados sejam

positivos  para  todas  as  esferas  de  governo.  Em  relação  ao  que  a  senhorita  ali

abordou sobre a região de Neves, primeiro falarei sobre os pontos finais. Como órgão

fiscalizador,  o  DER  detectou,  de  fato,  essa  situação  concentrada  e  saturada  de

pontos finais das linhas que vêm das periferias para o Centro da cidade. Quem define

os pontos de embarque e desembarque em Belo Horizonte é a BHTRANS. Qual é o

nosso papel? É levantar essas questões, fazer as medições devidas e encaminhá-las

para a Diretoria de Planejamento da BHTRANS. Isso, de fato, ocorreu, e aconteceram

algumas modificações. Diria que não são as ideais, mas são as possíveis em função

de todo esse contexto de obras que a cidade está sofrendo. Transporte tem de ser

pensado  concomitantemente  com  trânsito  e  em  relação  ao  sistema  viário.  Mas

estamos com todas as nossas anotações e os nossos levantamentos devidamente
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encaminhados. Tenho certeza de que, assim que essas obras estiverem concluídas,

naturalmente esse tema voltará ao debate com a BHTRANS, e ela, na medida do

possível, nos atenderá.

Em relação às linhas de ônibus de Ribeirão das Neves, de fato, essa é a região que

tem um volume maior de passageiros e, por outro lado, é também economicamente

muito pobre, então a utilização do transporte público é vital para as pessoas. Temos

recebido reclamações com relação ao descumprimento de horário, à manutenção de

frota,  ao tempo de viagem, e a empresa tem sido sistematicamente autuada. Em

decorrência dessas autuações e desses registros de ocorrência, qual é o papel do

órgão fiscalizador? É o de encaminhá-los ao poder concedente para que, com base

no  contrato  de  licitação  e  com  base  no  Regulamento  nº  44.603,  medidas  sejam

tomadas,  sanções  sejam  adotadas,  para  que  a  empresa  concessionária  ou  o

consórcio da região restabeleça o serviço na qualidade exigida no regulamento e no

contrato.

Damos  uma atenção enfática a  essa região;  detectamos que muitas  das falhas

referentes a cumprimento de horário se dão em decorrência de alguns corredores que

se dirigem ao hipercentro de Belo Horizonte estarem, de fato, sofrendo intervenções,

obras. Existe um índice de congestionamento muito grande, no pico da manhã, na

040, na região do Ceasa. Enfim, existe uma contribuição da impedância decorrente

das obras, mas, quando o descumprimento ocorre em função de um planejamento

inadequado por parte da empresa, ela é sistematicamente autuada.

Outra questão apresentada foi com relação ao telefone 155, que é o Lig-Minas.

Esclareço que ele  está  funcionando  normalmente.  Há vários  serviços  do  governo

atendidos por esse número. A opção é o número 6, que conectará o usuário ao DER.

Como a  senhora  me disse  que tentou  várias  vezes  e  o  telefone  não atende,  fiz

questão  de  ligar  agora  e  fui  prontamente  atendido.  Acho  muito  importante  a

participação das associações de usuários, e sempre digo que o grande efetivo de

fiscais do DER são os usuários. É com base nas informações de vocês, agregadas ao

que conseguimos rastrear, com a nossa programação rotineira do transporte público,

que conseguiremos alimentar o órgão de planejamento e fazer as adequações nas

programações.
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No caso específico de Ribeirão das Neves, com a implantação de um terminal de

integração - que já está em pauta -, que significará um sistema tronco-alimentador,

acredito que muitas dessas reclamações que hoje estão ocorrendo serão sanadas.

Estou aqui hoje com o Gerente de Fiscalização e enfatizo para ele a necessidade de

intensificação do monitoramento nessas linhas, principalmente com relação ao trato

dos  operadores  com  os  usuários  e  à  questão  de  segurança,  que  é  a  qualidade

impecável  da  frota,  pois  estamos  transportando vidas humanas.  Temos de ter  os

elevadores para deficientes funcionando, enfim, isso tudo é de suma importância para

contribuir não só para a melhoria do transporte, mas principalmente para que esse

transporte atraia usuários que hoje se utilizam de outros meios de deslocamento e,

com isso, impactam negativamente a mobilidade urbana.

Essas são as respostas às perguntas que foram dirigidas a mim, e, se alguma outra

mais houver, peço ao Presidente Ivair Nogueira que me encaminhe por escrito, com

nome, endereço e “e-mail” do cidadão, que daremos a resposta. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. Alexei Rolim.

O Sr. Alexei Rolim Gomes de Faria - Bom dia. Meu nome é Alexei Rolim. Faço um

trabalho voluntário na Av. Cristiano Machado há quase 31 anos e tenho observado

que poderia ser melhorada a fiscalização na área de trânsito, se houvesse melhor

policiamento.

Quando chega o carro de patrulha de bairro, e o cidadão avisa que ocorreu um

acidente, o militar responde “não sou do trânsito” e vai embora na viatura. Isso é algo

cotidiano na cidade.  O batalhão de trânsito  deveria  recorrer  a  todos  os militares,

teriam  um  apito  e  um  canhoto  de  multa.  Aumentaria  a  fiscalização  na  cidade,

melhoraria todo esse processo.

Quero dizer ao DER que, na Cristiano Machado, em todos os feriados, os ônibus

passam com o letreiro apagado e deixam os passageiros para trás. Em relação ao

Detran, eu diria que há um problema já cultural, não sei se do Detran mesmo, de

emplacar veículo que não é particular com placa particular, como os de empresa de

refrigerante e as betoneiras de concreto. Para o amigo da BHTRANS, eu indagaria se

ele  tem  ciência  daquela  questão  envolvendo  a  empresa  de  transporte  que  está

construindo o BRT. Fizeram o protótipo, como eles falam, houve a inauguração com
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coquetel, levaram todos vocês ao evento e simplesmente tiraram as roletas e tudo o

mais da Estação União, que já estaria pronta, entre aspas. Seria a única estação

pronta na Cristiano Machado. Muito obrigado.

O  Sr.  Ibiraci  -  Deputado,  se  eu  não  fizer  essa  pergunta  agora,  vou  perder  a

participação do João Luiz. É só para complementar a questão, não vai demorar.

O Sr. Presidente - Diga o seu nome e quem está representando, só para efeito de

gravação.

O  Sr.  Ibiraci  -  Meu  nome  é  Ibiraci,  o  Bira.  Sou  Presidente  da  Associação

Comunitária  do  Bairro  Santa  Tereza  e  administrador  de  empresas.  Vivi  16  anos

lidando com empresas  no exterior,  de construção civil,  rodovias,  ferrovias.  Queria

dizer ao João Luiz que hoje um dos maiores problemas das grandes metrópoles são

as motocicletas. Cria-se via para bicicletas, mas nada para as motos. E o índice de

acidentes tem subido violentamente, talvez seja o maior de todos. Por que não criar

uma pista para as motos nas avenidas ou uma faixa exclusiva num dos corredores?

O modelo  de  São Paulo  pode ser  copiado,  reservando-se um espaço,  antes  dos

sinais de trânsito, para que as motos passem pelos corredores e fiquem na primeira

fila, até mesmo para evitar o trânsito entre os veículos.

O Sr. Presidente - Obrigado. Passo a palavra ao Tenente-Coronel para responder

às perguntas a ele dirigidas.

O Sr. Roberto Lemos - Respondendo ao Alexei, que acabou de perguntar sobre o

atendimento a acidentes na sua região, o Batalhão de Trânsito ampliou agora a área

de atuação para toda a Belo Horizonte. Estamos registrando as ocorrências em todos

os bairros da Capital. Por isso aquele número elevado, como mostrei anteriormente.

As viaturas das unidades de áreas dos batalhões têm priorizado a prevenção criminal,

no  que diz  respeito  a  homicídio  e  crime contra  o  patrimônio,  motivo  pelo  qual  a

patrulha do bairro normalmente não registra a ocorrência. Estamos em todas as áreas

de Belo Horizonte hoje e infelizmente a demanda é muito grande. Temos atendido de

acordo  com  a  prioridade,  como  os  acidentes  com  vítimas.  Encaminhamos  os

acidentes sem vítima aos postos de registro. Na área de cada batalhão, criamos um

posto  de  registro  de  ocorrência  de  trânsito  para  que  aquelas  pessoas  que  se

acidentam, mas não há vítima, somente danos materiais, se dirijam a ele e registrem
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a ocorrência com tranquilidade.

Respondendo à  Sra.  Cláudia,  que  falou  sobre  as  manifestações  e  o  atraso do

ônibus dela  na segunda-feira,  queria deixar  claro  que a  Polícia Militar  prima pela

garantia  da  lei  e  da  ordem.  Nós  garantimos  o  direito  constitucional  de  todos  os

manifestantes em Belo Horizonte, até pelo fato de, há muitos anos, não registrarmos

um atrito da Polícia Militar com nenhum manifestante. Isso é notório e divulgado por

toda  a  imprensa.  Na  segunda-feira,  atribuo  o  atraso  de  2  horas  desse  ônibus  à

manifestação que ocorria na cidade. Ela começou por volta de 15h30min, 16 horas,

parando toda a BH. Não somos contra manifestações e garantimos esse direito a

qualquer classe, desde que estejam dentro dos princípios da lei. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Obrigado, Ten.-Cel. Com a palavra, o amigo João Luiz.

O Sr. João Luiz da Silva Dias - Ontem o Prof. Emílio Merino colocou numa linha do

tempo essa trajetória  recente  da gestão do transporte público  no Brasil  nos seus

marcos gerais desde a década de 1980, com o Geipot e o EBTU, ao desmonte desse

grupo no início dos anos 1990, no governo Collor; o estatuto da cidade em 2000; e a

criação do Ministério das Cidades. Em 2004, ele mencionou aqui a lei das PPPs, mas

deixou  de  mencionar  uma lei  muito  mais  importante,  que  é  a  lei  dos  consórcios

públicos, também de 2005, para chegar à lei  das diretrizes da mobilidade no ano

passado.  No  entanto,  ele  termina  essa  linha  desenhando  um  prosseguimento,

colocando lá a PEC da mobilidade, quer dizer, o projeto de emenda constitucional da

mobilidade. Sabem por quê? Porque o desenho feito para as diretrizes de mobilidade

busca o  resgate  do  transporte  público como bem público.  Isso  não é uma ficção

jurídica. Como eu já mostrei, trata-se de uma questão econômica de produção de

bens comuns, bens universais. Não é simplesmente porque a lei definiu o transporte

público como serviço público essencial. Não é só por isso; é pela natureza do bem

que não admite a exclusão, porque é ineficiente, além de perversa. Na verdade, essa

construção  é  inacabada  porque  é  incompleta.  Para  se  concretizar,  é  preciso  um

avanço  na  Constituição  para  definição  de  recursos.  Estamos  falando  aqui  de

financiamento. Então, para definição de recurso, precisamos dessa reforma tributária,

que não sai. Todos estão de acordo em que tem de se fazer uma reforma tributária,

mas o acordo termina aí. A partir daí, ninguém sabe qual reforma tributária.
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Uma  questão  essencial  do  transporte  é  que  o  transporte  público  tem  de  ser

financiado pela sociedade. Isso significa impostos. Tarifa é uma modalidade imposta,

apesar de não estar dentro do sistema tributário. Se você paga um pedágio em uma

rodovia, está pagando um imposto, associado a uma parceria público-privado, mas é

um imposto. Você não paga porque quer. Você está submetido a um pagamento para

financiamento de uma obra pública, da operação e manutenção de uma obra pública.

Então, esse desenho está incompleto. Aí perguntaram ao Frederico Guimarães: “Mas

a questão do orçamento, a lei orçamentária...”. Não. A PEC tem de vir para vincular

recursos e, no horizonte de tempo, para dar estabilidade de planejamento a todos os

fornecedores das  empreiteiras,  para  a  construção e  implantação dos  metrôs,  e  a

todos  que  participam  do  processo  produtivo  dessa  grande  mobilização,  que  é  a

produção  de  transporte  urbano.  Que  todos  que  participam  sejam  suficiente  e

adequadamente remunerados e ressarcidos para que estejam na atividade; senão,

vão fazer outra coisa.

O metrô custa muito mais caro aqui. É uma aberração exatamente por essa falta de

recursos estáveis que estejam assegurados. Em Madri - o Coronel mencionou aqui os

diversos  exemplos  -  conseguiram-se  13km  de  metrô  por  ano  a  um  preço  de

U$40.000.000,00  por  quilômetro.  Já  o  nosso  metrô  fica  em  mais  de

U$150.000.000,00, U$200.000.000,00 o quilômetro pela maneira como construímos,

como fazemos.

Então, a Lei Orçamentária se estabelece dentro dessa PEC. É necessário que haja

uma mobilização nacional, como se fez para o Estatuto da Cidade, para que sejam

vinculados recursos, os quais pagamos. Por exemplo, o imposto que pagamos na

gasolina, que está aí a R$3,00 o litro, chega a ser mais que R$1,50. Então, há toda

uma cadeia de impostos, como ICMS, Cofins, PIS, como também o Cide, um imposto

espúrio criado fora das regras constitucionais  das limitações do poder  de tributar.

Criou-se o CPMF para financiar a saúde, mas que nunca a financiou; criou-se uma

Cide para o transporte, que nunca veio.

É necessário fazer uma reforma constitucional e vincular o imposto que pagamos

na gasolina, no etanol e no diesel que se consome em Belo Horizonte. Isso banca

todos os investimentos necessários para se implantar o nosso sistema de metrô, com
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uma tarifa de R$0,50 por usuário, para um deslocamento completo, de ponta a ponta.

Isso significa R$1,00,  o que significa R$30,00 por mês, com o salário  mínimo de

R$680,00. São quase 5% para uma pessoa, não para uma família  inteira.  Isso é

possível, é o que tem que se fazer e é o que se faz nos países civilizados. Essa é a

primeira questão sobre o orçamento.

Sobre planejamento integrado,  ele não se faz sobre um setor isolado,  porque o

transporte não é um fim em si mesmo. Então, como planejar um desenvolvimento em

direção ao vetor Norte e não planejar adequadamente, ao tempo certo, o sistema de

transporte? Fizemos uma linha verde. O que é a Linha Verde? O viaduto sobre a

Cristiano Machado em que a “busway” ficou debaixo do viaduto. O transporte público

ficou embaixo, com todas as interseções. Quem está em cima de viadutos, que já

estão saturados, são os automóveis. E o comércio da Cristiano Machado, que é uma

avenida  e  não  uma  via  expressa,  como  fica?  Perguntem  se  os  comerciantes

gostaram. Para se instalar a Linha Verde, é preciso tirar todos os sinais e existirem

passarelas. Coloca-se uma passarela e uma grade embaixo para obrigar o cidadão a

não passar no que era uma rua, para ir à padaria ou ao colégio. O cidadão tem que

se deslocar 200m, subir uma rampa para descer do outro lado. Ele só faz isso se não

houver outra alternativa, porque o seu percurso está sendo aumentado. Isso não é

regência de uma política de desenvolvimento urbano; é um conceito rodoviarista. E o

ruim não é só a presença de órgãos rodoviaristas planejando a cidade; o pior é que o

próprio  órgão  rodoviário  tem  sofrido  desmantelamento  ao  longo  do  tempo.  Os

projetos são nascidos sabe-se lá onde. Os viadutos estão se multiplicando na cidade

e nada está passando sobre eles. Com tanta demanda de obra, estão sendo feitas

obras de importância discutível  que atingem a cidade.  Fazem uma passarela que

passa  no  3º  andar  do  quarto  ou  da  sala  de  quem  mora  em  um  apartamento.

Planejamento não existe como tal; ele é desintegrado dentro do próprio setor e no

geral.

No Brasil nós vivemos um desmantelamento. O retorno ao sistema democrático não

estabeleceu a  gestão  democrática e  o  controle  social  sobre  órgãos  técnicos.  Em

muitos casos houve desmantelamento. O Prefeito Jaime Lerner fez o que fez pelo

Instituto de Planejamento Urbano de Curitiba - Ipuc. Muitos Prefeitos de Curitiba eram
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desse  órgão.  Belo  Horizonte  não  teve  a  sorte  de  ter  Prefeitos  do  Plambel.  Nós

tivemos um desmantelamento porque, em vez de submeterem os órgãos técnicos à

gestão  democrática,  ao  controle  social,  a  tecnocracia  foi  substituída  por  coisa

nenhuma. Atualmente vemos uma crise na engenharia nacional. Não se fazem mais

projetos. Ontem foi falado aqui sobre a grande dificuldade do PAC. É isto mesmo: os

projetos são malfeitos. O PAC não anda porque não tem projeto, porque leva tempo.

Lembro que o Arco Metropolitano do Rio de Janeiro está começando a acontecer

agora.  E  quando vêm os  projetos,  eles  não são bons,  o  que gera  uma situação

extremamente grave.

A  concessão  da  BHTRANS  de  2007,  por  20  anos,  faz  parte  desse

desmantelamento da gestão pública, por incapacidade de solucionar a questão do

custo do transporte, da capacidade de pagamento dos usuários. A BHTRANS adotou

o modelo que o Estado já tinha adotado, de lavar as mãos. O Estado entregou a

câmara  de  compensação  para  o  sindicato,  dizendo:  “o  déficit  é  seu,  não  tenho

recursos para colocar, vocês que se arrumem”. E eles se arrumaram. Fez-se uma

licitação criando sete consórcios, que, como disse o Francisco Maciel, funcionam com

martelo. O transporte público tem de se produzir em situação de monopólio, então os

monopolistas  estão  operando  em  situação  de  mercado,  com  seus  mercados,  os

cartéis. Então são sete mercados. Belo Horizonte foi dividida em quatro. A BHTRANS

não tem mais gestão para especificar o seu sistema de transporte, nem sequer a

tarifa. Francisco Maciel dizia que tínhamos de fazer o que fizemos em 1993, quando

criamos a revisão tarifária, com a participação de diversas entidades representantes

dos  usuários:  da  Federação  do  Comércio,  que  paga  o  vale-transporte  e  está

participando  do  financiamento,  e  até  do  Tribunal  de  Contas,  que  não  poderia

participar diretamente porque lhe cabe fiscalizar. São dois observadores da auditoria

do Tribunal de Contas. Hoje o que vamos fiscalizar? Não há mais planilhas. A tarifa de

Belo Horizonte foi indexada a índices de inflação e não se sabe sequer como isso

está sendo feito. Como é que faremos? Não temos os números. Quantas viagens?

Quantos ônibus? Como é que estão operando? O Dr. Baeta mostrou as greves dos

metroviários. Não escutamos mais falar  em greve de rodoviários.  Não existe mais

isso. O pessoal está muito satisfeito? Está tudo bem? Em Belo Horizonte, convivemos
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com greves  sucessivas  de  rodoviários,  que era  o  esquema para  alavancar  tarifa,

pressionar reajustes de tarifas. Hoje não existe mais greve, porque todos estão muito

satisfeitos e os trabalhadores submetidos a sua situação. Há greve de metroviários

porque é uma empresa pública. E não há greve de rodoviários porque não é mais

necessário alavancar tarifas, que se fazem naturalmente, segundo suas regras.

Projetos sobre trilhos estão sendo desenvolvidos. Infelizmente, com o projeto que

estávamos fazendo das Linhas 2 e 3, colocamos o metrô de Belo Horizonte no PAC 1.

O recurso existia para fazer o projeto das Linhas 2 e 3 e implantar toda a faixa em

superfície  da  Linha 2,  que  vai  do  Barreiro  ao  Calafate.  Houve  problemas  com  a

empreiteira,  que diz  que é dona de um contrato  de  1985 que passou por  quatro

moedas,  mas  nós  o  rescindimos.  Então  ela  embargou  as  obras  que  estávamos

fazendo. O governo do Estado e a Prefeitura de Belo Horizonte entenderam que a

prioridade, naquele momento, era o aumento da frota. Temos 25 trens, que não são

suficientes. Portanto, é necessário aumentar a frota. Iniciou-se um trabalho para fazer

a licitação para os trens, mas isso nunca foi feito. O edital serviu para comprar trem

para Recife, mas o projeto das Linhas 2 e 3 não foi feito. Agora está sendo feito.

Como?  Quem  está  fazendo?  Não  passará  mais  na  Praça  da  Liberdade?  Quem

decide essas coisas? Quem decide o planejamento integrado? Quando estávamos

fazendo o projeto das Linhas 2 e 3, fazíamos reuniões na Associação Comercial e no

Conselho de Política Urbana. Isso porque o técnico pode apresentar as alternativas,

seus efeitos e custos, mas quem decide é a cidade, não é o técnico no seu gabinete,

ou os interesses privados. Como disse o Francisco Maciel, a questão da corrupção é

de  planejamento.  Se  abrirmos  a  janela,  se  oxigenarmos,  o  mofo  desaparece,  a

corrupção some. Mas, ao contrário, se fecharmos, de repente teremos notícia de que

o projeto está sendo feito. O trecho Lagoinha-Savassi é uma linha subterrânea que

não se comunica com a linha existente, que é de superfície. Se não se comunica,

como é que o trem vai para a manutenção, que fica em São Gabriel? Dizem que

haverá uma manutenção subterrânea provisória.

Manutenção de trem não é garagem de ônibus. Para um trem, com quatro vagões,

em São Gabriel, há todo um equipamento para se fazer a manutenção do sistema de

freios,  etc.  Isso  não  existe.  Começaram  falando  que  fariam  uma  manutenção
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provisória na Savassi, ou seja, fariam uma caverna enorme, e depois passaram para

a  Avenida  Antônio  Carlos.  Mas  isso  não  tem  nenhuma  verdade.  É  um  projeto

criminoso de interesses outros, que estão presentes nessa questão.

Então, a questão do Sindicato dos Rodoviários é se a PPP é uma solução para Belo

Horizonte. As PPPs podem ser solução para muitos projetos e lugares, até para Belo

Horizonte, mas o setor privado, na produção de bens públicos, não fará o que quiser

e, sim, o que for necessário do ponto de vista das cidades, do sistema, que deve ser

bom para o deslocamento das pessoas. E esse não é o deslocamento mais rentável.

Na verdade, a rentabilidade é outra, é social, é da cidade. Então, esse sistema tem de

ser  projetado  e  depois  submetido  ao  interesse  privado,  com  as  regras  definidas.

Exige-se,  portanto,  financiamento,  fiscalização  e  controle  social,  além  de  uma

organização  técnica  extremamente  qualificada  para  especificar  corretamente  o

projeto e, depois, ele ser executado e operado corretamente pelo setor privado.

Essa é a exigência. Ela está sendo cumprida? Na Metrominas, os poucos técnicos

que  lá  estão  não  entendem  de transporte  urbano,  nem  como usuários.  Não são

técnicos de transporte. Os erros dos primeiros termos de referência - e eu colaborei

para corrigir, pois estava com a Prefeitura de Betim - eram grosseiros, de absoluto

analfabetismo em relação ao que é um metrô. E essas são as pessoas que lá estão

para fazer essa PPP. Há aí uma subversão do interesse público pelo privado.

Terminando, há a questão do Ibiraci sobre as motocicletas. Não sou entusiasmado

com elas no nosso país. Esse é um fenômeno asiático, substituindo as bicicletas,

como na China e no Vietnã. E elas operam com o caos, ou seja, existem bicicletas

com duas ou três pessoas, com cargas enormes, andando no meio das pessoas, a

10km por hora. Junto com elas, estão as motocicletas. É um fenômeno asiático que

está sendo reproduzido aqui como um efeito do colapso da mobilidade.

Então, estão falando aqui em bicicleta em uma situação que é outra. O que é a

bicicleta na Europa? Ela aparece em uma situação de tráfico acalmado. Criar faixa

para  bicicleta  onde  não  existe  faixa  para  mais  nada  significa  aumentar  a

complexidade do sistema: temos a calçada, a via do carro e agora a da bicicleta, com

todas as conversões, que passarão a atender a três fluxos. Isso significa importar um

modelo para uma condição totalmente diferente.
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A  motocicleta  vai  contra  tudo  o  que  se  está  fazendo,  até  na  indústria

automobilística.  Tivemos  um  representante  da  Câmara  aqui.  A  indústria

automobilística tem trabalhado muito a questão da segurança veicular,  ou seja, os

veículos estão cada vez mais seguros, até em benefício da própria indústria. Hoje, se

batemos um carro, ele tem perda total, pois se achata todo, eliminando o choque da

inércia, daquela estrutura virgem que havia antigamente. Então, hoje, é perda total, o

que é muito bom para a indústria  e para as vidas preservadas. Há uma série de

benefícios. E a motocicleta? Ela não é nada. É mais um vulnerável, diferentemente do

pedestre, andando a 40km, 50km, 70km, 80km por hora. Então, acontecerá o que

está acontecendo.

Essa  é  uma  realidade  extremamente  grave.  Temos  de  mudar  o  modelo  de

mobilidade,  que está produzindo coisas absurdas,  como as motocicletas,  que são

cada vez mais necessárias, pois, assim, consegue-se driblar os congestionamentos.

Não sou favorável, e vejo com muita preocupação essa realidade. Se as pessoas que

andam  de  motocicleta  fossem  internalizar  o  custo  que  esta  representa,  de  uma

apólice  de  seguro  que  as  indenize  no  caso  de  morte  ou  de  limitação  da  sua

capacidade laboral, o custo dessa apólice faria com que essas pessoas não tivessem

condições de ser motociclistas. Então esse é um prejuízo público ocasionado pela

irracionalidade de um modelo que está levando a essa situação.

O Sr. Presidente - Obrigado, João. Com a palavra, o Chiquinho para responder às

perguntas a ele dirigidas.

O Sr. Francisco de Assis Maciel - Valeri, uma boa notícia é que, no ano que vem,

teremos  transporte  de  passageiros  em  ferrovia.  Quando  estávamos  na  reunião

preparatória,  tivemos  uma  boa  apresentação.  A  Setop  e  a  Secretaria  de

Desenvolvimento Metropolitano apresentaram um projeto que vai permitir isso a partir

do ano que vem. Alexei Rolim, suas contribuições são muito interessantes e boas,

porque trazem uma visão do usuário a pé. Não pense que um apito e um talão em

cada esquina não é viável do ponto de vista até da Corporação. O Bira falou das

motos, o André falou dos contratos e da tarifa zero.  Amélia,  precisamos muito de

vocês, do sindicato dos arquitetos, para nos ajudar nessa reflexão.

A Cláudia,  de  Neves,  foi  uma  motivação.  Reconheço,  de  público,  que  temos
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homens de bem nas instituições que a gente critica, como o Baeta, que, diante das

queixas de Neves, apreendeu 72 ônibus. Todos estavam com o volante preso com

durex. Ele apreendeu 72 ônibus numa operação que provocamos com uma audiência

pública inédita na história desta Casa, por meio do Deputado Celinho do Sinttrocel. O

escândalo  da  Transimão foi  tão grande que o DER recolheu 72 ônibus.  Por  isso

continuamos na luta.

Sobre  as  manifestações  e  a  questão  do  trânsito,  podemos  concluir  que  há

manifestações  todo dia  em Belo  Horizonte.  A realidade do trânsito  é  diariamente

caótica e independente de manifestação. Então a manifestação em si pode ser uma

boa desculpa para  justificar  a  inoperância  do  ponto  de  vista  de  administração do

trânsito. A sinalização também tem de ser melhorada, e concordo com o Conselho

Estadual do Idoso.

O Paulo César falou da dificuldade de planejamento. O valor destinado ao Plano de

Mobilidade de Belo Horizonte é de R$4.800.000.000,00. Investidos esses 4 bilhões, a

previsão é, em 2018, que os indicadores atuais da mobilidade em Belo Horizonte se

mantenham, ou seja, não aumenta em nada a velocidade operacional, a qualidade do

transporte, a superlotação, o descumprimento de quadro de horário, etc. Isso pelos

planos feitos oficialmente pela BHTRANS, pela Setop, pelos órgãos de planejamento.

Eles assumem o investimento desse dinheiro, mas é para tentar manter o caos que

hoje está em vigor.

O Bruno fala sobre a concessão da Vale, e o Guilherme Lara, da ciclovia, assunto

que  o  João  Luiz  abordou  bem.  Quero  concluir,  aqui,  convidando  todos  a

comparecerem, amanhã, às 13 horas, na Savassi, onde faremos a primeira reunião

na perspectiva da redução tarifária em Belo Horizonte. Amanhã, portanto, começa a

nossa luta. Estão todos convidados. Iremos começar a nossa mobilização.

Como iniciei citando Mílton Nascimento, vou terminar citando Vinícius de Moraes,

que diz que a vida é a arte do encontro, embora haja tantos desencontros pela vida.

Este nosso encontro foi muito importante, e precisamos continuar nos encontrando.

Só a nossa união nos dará força para enfrentar essa realidade que está aí. Se nos

dispersarmos, aí, sim, seremos presas fáceis dessa realidade.

Agradeço muito as palavras elogiosas dirigidas a minha pessoa. Tenho certeza de
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que elas são mais fruto da generosidade das pessoas do que propriamente do meu

merecimento. No mais, muito obrigado a todos.

O Sr.  Presidente -  Obrigado,  Chiquinho.  A Assembleia Legislativa do Estado de

Minas Gerais manifesta agradecimentos aos expositores, às autoridades, aos demais

participantes, ao nosso amigo Deputado Paulo Lamac e ao público em geral. Quero

aproveitar para dizer também, Deputado Paulo Lamac, que neste país tudo é feito na

base da imposição,  uma vez que vimos que a educação só melhorou quando foi

imposta a obrigatoriedade dos 25%. Hoje vemos gestores públicos que não estão

respeitando  as  pessoas  portadoras  de  deficiência,  bem  como  muitas  portas  de

escolas sem passeio e sem rampas. É por isso que o Crea, a arquitetura são muito

importantes.  As Prefeituras  estão  olhando o futuro,  mas estão  se esquecendo de

olhar o passado, onde deveriam ter tido o dever e a obrigação de contribuir com tudo

isso aí.

Antes de encerrarmos, gostaria de passar a palavra ao Deputado Paulo Lamac,

para suas considerações finais. O Deputado Paulo Lamac precisou se ausentar deste

encontro  por  algum tempo porque tinha de comparecer  a uma outra  tarefa muito

importante desta Casa.

O Deputado  Paulo  Lamac -  Quero  agradecer  e  parabenizar  os  membros desta

Mesa, sobretudo o Deputado Ivair Nogueira, pela brilhante condução à frente deste

painel, agora pela manhã. Quero ainda reiterar o convite para o encontro, no período

da tarde, quando falaremos sobre educação, acessibilidade, meio ambiente e novas

tecnologias.  Tenho  certeza  de  que  valerá  muito  a  pena.  Faço  este  convite  aos

presentes neste Plenário e aos que também nos acompanham pela TV Assembleia.

Muito obrigado, Deputado Ivair Nogueira, pela brilhante condução. O Deputado Ivair

Nogueira  é  Presidente  da  Comissão  de  Transporte  e  um  dos  idealizadores  e

organizadores desta atividade, deste fórum técnico.

Mais  uma  vez,  quero  justificar  minha  ausência  por  algum  período.  Estiveram

presentes  na  Assembleia  três  Secretários  nacionais:  o  Secretário  Nacional  de

Atenção  à  Saúde,  o  Secretário  Nacional  de  Atenção  à  Segurança  Pública  e  o

Secretário Nacional de Políticas sobre Drogas, da Senad, que é o órgão que cuida do

problema das drogas, para assinatura de um convênio entre 10 Municípios do porte
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de  Minas  Gerais  com  o  governo  federal.  Aqui  vieram  para  se  conveniarem  ao

programa Crack: É Possível Vencer. Também tive de fazer parte dessa atividade, por

incumbência, já que estava na Vice-Presidência da Comissão Especial de Políticas

sobre Drogas.

O Município de V. Exa., Betim, é um dos Municípios que assinou esse convênio e

será beneficiado com recursos federais para enfrentar esse problema tão grave, a

problemática da mobilidade. Mais uma vez, quero agradecer-lhe, Presidente. À tarde,

daremos seguimento ao nosso ciclo de debates, se Deus quiser.

Registro de Presença

O Sr.  Presidente  -  A Presidência  registra  a  presença,  nas  galerias,  do  Prefeito

Militão, de Monte Santo, e de seu Secretário Jairinho. Obrigado pela presença e pela

participação, Prefeito.

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 as especiais  de hoje,  às 14 e às  20 horas, nos

termos dos editais de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 19ª REUNIÃO ESPECIAL DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 14/6/2013

Presidência do Deputado Paulo Lamac e da Deputada Liza Prado

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da reunião - Composição

da Mesa - Esclarecimentos sobre a dinâmica dos trabalhos - Palavras do Sr. Marcelo

Pinto Guimarães - Palavras da Sra. Rosely Fantoni - Palavras da Sra. Liane Nunes

Born - Palavras do Sr.  Milton Nogueira da Silva -  Palavras da Sra. Valeska Peres

Pinto  -  Registro  de  presença  -  Esclarecimentos  sobre  os  debates  -  Debates  -

Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e a Deputada:

André Quintão - Liza Prado - Paulo Lamac.
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Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Paulo Lamac) - Às 14h1min, 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  Sr.  Presidente  -  Destina-se  esta  reunião  à  realização  do  ciclo  de  debates

“Mobilidade urbana:  construindo cidades inteligentes”,  com os seguintes  objetivos:

mobilizar o poder público e a sociedade civil em torno do tema da mobilidade urbana

e da construção de cidades inteligentes e sustentáveis; discutir os principais temas

definidos  para  o  fórum técnico,  procurando apontar  as  alternativas  e  os  desafios

relacionados à questão da mobilidade urbana; buscar a sensibilização dos agentes

públicos, da sociedade civil organizada, dos trabalhadores nos sistemas de transporte

e da população em geral para a construção dos planos municipais de mobilidade, em

atendimento à Lei  Federal  nº  12.587,  de 2012,  que institui  a Política Nacional  de

Mobilidade Urbana.

Gostaria de lembrar que esse é o último painel do nosso ciclo de debates, etapa

inicial do fórum técnico “Mobilidade urbana: construindo cidades inteligentes”, que é

composto  por  várias  atividades.  Esse ciclo  inicial  tem por  objetivo introduzir  essa

temática,  apresentar  subsídio  teórico  e  as  discussões  iniciais  sobre  a  mobilidade

urbana.

Estamos nos preparando para dar  início ao painel  que tratará das questões de

educação,  acessibilidade,  meio  ambiente  e  novas  tecnologias.  Esse  painel  será

presidido pela Deputada Liza Prado, Presidente da Comissão de Defesa dos Direitos

da Pessoa com Deficiência desta Casa. Teremos esse importante painel,  que é o

último painel  temático  deste  ciclo  de  debates,  coordenado  pela  representante  da

comissão  que  -  entendo  -  participa  conosco  da  organização  desse  evento,  uma

comissão adequada para as discussões das questões relativas à acessibilidade.

Gostaria de agradecer imensamente a todas as pessoas que estão acompanhando
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esse ciclo de debates extremamente rico. Contaremos nesta tarde com uma Mesa

que irá nos beneficiar muito com seu conhecimento e com sua capacidade. Obrigado.

Com muita satisfação passo a condução dos trabalhos à Deputada Liza Prado.

Composição da Mesa

A Sra. Presidente (Deputada Liza Prado) - Boa tarde a todos. Convidamos a tomar

assento à Mesa o Exmo. Sr.  Marcelo Pinto Guimarães,  Diretor  do Laboratório  de

Acessibilidade em Design e Arquitetura para a Pesquisa e Treinamento em Serviços

de Extensão da Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais; as

Exmas. Sras. Rosely Fantoni, Gerente de Educação para o Trânsito do Departamento

de Estradas de Rodagem de Minas Gerais e Membro Titular da Câmara Temática de

Educação para o Trânsito e Cidadania do Conselho Nacional de Trânsito; e Liane

Nunes Born, Especialista em Planejamento e Gestão de Transporte Urbano e Diretora

do Instituto da Mobilidade Sustentável -  RuaViva; o  Exmo. Sr.  Milton Nogueira da

Silva, Secretário Executivo do Fórum Mineiro de Mudanças Climáticas e integrante do

Movimento Nossa BH, com atuação junto à Organização das Nações Unidas nas

áreas de desenvolvimento e meio ambiente; e a Exma. Sra.  Valeska Peres Pinto,

Coordenadora  Técnica  da  Associação  Nacional  dos  Transportes  Públicos  e

Presidente da Comissão Técnica de Sistemas Inteligentes de Transporte.

Esclarecimentos sobre a Dinâmica dos Trabalhos

A Sra.  Presidente  -  O  fórum  técnico  “Mobilidade  urbana:  construindo  cidades

inteligentes”  é  um  evento  composto  por  variadas  etapas,  incluindo  este  ciclo  de

debates preparatório. Além da participação neste ciclo, gostaria de convidar todos e

todas para o encontro da Região Metropolitana do Vale do Aço a se realizar nos dias

17 e 18 de junho, em Timóteo, no Sesi-Asseit, na Avenida Efigênia Pereira Bitencourt,

7, Bairro Timirim, e para o encontro da Região Metropolitana de Belo Horizonte, dias

20 e 21 de junho, em Betim, no auditório da PUC-Minas, na Rua Rosário, 1.081, no

Bairro Angola, ambos etapas propositivas deste fórum técnico.

Também compõe este evento uma agenda com os Municípios, que se iniciará em

Montes Claros, no dia 25 de junho, na sede da Associação dos Municípios da Área

Mineira da Sudene - Amams -, na Avenida Major Alexandre Rodrigues, 416, Bairro

Ibituruna, e em Uberlândia, no dia 28 de junho, na Câmara Municipal, às 9 horas.
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Aproveitamos para convidar toda a região.

Informamos  aos  participantes  que  as  apresentações  das  palestrantes  e  dos

palestrantes estarão disponíveis após o ciclo de debates na página do evento, no

portal da Assembleia Legislativa, na internet. Lembramos aos telespectadores da TV

Assembleia que também poderão participar dos debates. Basta acessar o referido

portal  -  www.almg.gov.br  -,  clicar  sobre  o  botão  “Participe  Agora”,  preencher  o

formulário de participação ou telefonar gratuitamente para o número 0800-709-2564.

Queremos fazer um convite a todos. A Assembleia Legislativa convida todos e todas

para a “2ª Marcha contra o crack” e outras drogas e a “Caminhada pela paz nas

escolas em Belo Horizonte”, no dia 22 de junho, às 9 horas. A concentração será em

frente ao Colégio Estadual Central, na Rua Fernandes Tourinho, nº 1.020, Lourdes.

Participem  e  tragam  a  família.  É  importante  mostrarmos  a  nossa  indignação,  as

propostas e os movimentos organizados.

A Assembleia Legislativa convida todos para o ciclo de debates “Um novo olhar

sobre a dependência química”, nos dias 24 e 25 de junho, neste Plenário. Vamos

receber  a  Juíza  Deborah  White-Labora,  de  Miami,  uma  mulher  espetacular,  uma

gestora que gosta de gente,  uma pessoa que admiro.  Pude observar  na Corte o

trabalho dessa mulher e quantas vidas ela conseguiu salvar porque é competente e

eficiente.  Conhecê-la  seria  importante  para  quem  milita  nessa  área.  Muitas

legislações  dependem do olhar  de quem interpreta a  lei,  então  esse debate  será

muito importante. Com a palavra, o Sr. Marcelo Pinto Guimarães.

Palavras do Sr. Marcelo Pinto Guimarães

Boa tarde a todos. Agradeço a oportunidade de estar aqui. O que me traz aqui é a

possibilidade  de  propor  discussões.  A  acessibilidade  permeia  todas  elas.  Nos

documentos  de  estudos  a  respeito  de  acessibilidade  urbana  no  passado,

acessibilidade poderia ser definida como a maneira de ir de um bairro a outro, por

exemplo.  Para Ferraz,  em 1991,  acessibilidade era  a distância percorrida  por  um

indivíduo  para  utilizar  o  transporte  a  fim  de  realizar  uma determinada  viagem.  A

pessoa  com  mobilidade  reduzida  nessa  época  não  fazia  parte  dos  estudos,  e

recentemente  vi  uma  defesa  de  mestrado  em  que  um  estudante  se  pautava

simplesmente no passado. Quero chamar atenção para o decreto federal e para a
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norma técnica, que colocam a acessibilidade como uma interface entre a pessoa e o

espaço construído. Assim, entendemos claramente que a deficiência está em cada

um de nós, com a dificuldade de lidar com esses problemas.

O grande desafio sobre as novas tecnologias é perceber até que ponto a solução é

a tecnologia ou seria  o  uso racional  da tecnologia,  o uso humano da tecnologia.

Quando  falo  disso  em  sala  de  aula  -  e  sempre  proponho  esse  tema aos  meus

estudantes -, a ênfase a ser dada é sobre o caráter de uma solução pensada em

primeiro lugar para as pessoas que mais sofrem o problema. A partir  daí,  como é

natural,  as  outras  pessoas  devem  pensar  como se  sentiriam no lugar  delas.  Um

pouquinho de reflexão para pensar no que a pessoa com deficiência enfrenta ao sair

de  casa  para  trabalhar,  para  estudar  e  para  o  que  seja.  Após  entendermos  e

descobrirmos situações que dificultam à  pessoa ter  participação social,  a  solução

dada deve ser generalizada, e não o contrário. A tecnologia pode nos aproximar, com

essa roupagem toda, dos ambientes mais hostis, o que fará com que a pessoa se

transforme e compense seus problemas corporais, mentais e emocionais, para dar

um salto de qualidade.

Tenho muitos “slides” e espero que não se sintam incomodados com isso. Trago

para discussão o transporte, que é o sistema de mobilidade. O que quer dizer isso

basicamente? Vários sistemas estão aí listados. Não gastarei meu tempo, lendo-os.

Temos uma abordagem de transporte público e transporte  privativo.  Em todas as

políticas, do que mais se fala é em como resolver problemas do tipo remendo, do tipo

“band-aid”. Depois que se pensa no global, é que vamos ver como a pessoa com

deficiência  se  encaixa  na  solução,  e  não o  contrário.  Vemos  grandes  disparates,

como o uso indiscriminado do símbolo de acessibilidade para espaços totalmente

inacessíveis.

A experiência da acessibilidade no transporte público, que é um problema geral,

torna-se  cada  vez  mais  forte  quando  se  pensa  que  as  soluções  estão  sendo

discutidas  neste  fórum  e  em  outros,  numa  experiência  fantástica.  Não  se  tenta

apenas  recuperar  o  histórico  da  não  intervenção,  mas  realmente  buscar  um

pensamento global de futuro.

Observando as tecnologias de hoje, temos cadeiras de roda que sobem escada,



1640
____________________________________________________________________________

que se transformam em veículos de uso pessoal.  Podemos fazer um exercício de

prospecção do futuro. O que seria um transporte coletivo, participativo, que realmente

ajudasse as pessoas no seu envelhecimento? Podemos dizer que o cometa passou,

e sobrevivemos; que 2012 passou, e os maias estavam errados, mas ninguém está

enganado quando diz que a população está envelhecendo rapidamente e em grande

número. Como pensar essa solução? Não basta simplesmente garantir que a pessoa

tenha  condições  de  entrar  num ônibus  adaptado,  sendo  que apenas  um lugar  é

reservado.  Deve-se  pensar  em  novos  veículos,  que  permitam,  por  exemplo,  que

senhoras  entrem  com  seus  carrinhos  de  bebê,  que  permitam  que  mais  pessoas

possam ir ao trabalho.

Vocês estão vendo aqui a imagem de um veículo muito interessante, desenvolvido

pela General Motors com a Segway. Eles fazem testes. Se olharem bem, isso é uma

cadeira  de  rodas,  que  eles  chamam  de  Puma  -  Personal  Urban  Mobility  and

Accessibility. Toda questão de estacionamento passa a ser novamente equacionada.

Toda questão de transporte público passa a ser  equacionada,  porque está sendo

equacionada a maneira como as pessoas se deslocam. Acho muito importante, numa

discussão,  quando  se  pensa no  futuro,  em novas  tecnologias,  não pensar  novas

tecnologias para remendar ou tentar costurar problemas já consolidados por tantas

décadas, mas pensar se realmente estamos indo na direção certa.

Concluindo,  porque o tempo que tenho é curto,  os  elementos de acessibilidade

formam um sistema.  Será que estamos discutindo de fato um sistema? Será que

estamos fazendo a  interligação do veículo  pessoal,  que poderia  ser  uma cadeira

motorizada, um triciclo de uma pessoa idosa, até o transporte, como um metrô? Até

um transporte, como um sistema integrado de ônibus? Integrado deixa de ser a partir

do  momento  em que o  veículo  para e  a pessoa  não consegue sequer  andar  na

calçada. Se não pensarmos de maneira global, partindo da pessoa com deficiência e

com mobilidade reduzida, por  mais esforços que façamos,  por  mais recursos que

venhamos a implementar, estaremos falhando, porque mais à frente constataremos

que não equacionamos o problema conceitualmente.

Então, essa questão da interligação é importantíssima, e foi isso que pensei em

trazer para discutir aqui. A última frase, “iguais oportunidades para todos e respeito às
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diferenças”,  quer dizer que seremos iguais se as diferenças, a partir  da noção de

quem  mais  sofre  problemas,  puderem  beneficiar  a  todos.  Agora,  passarei  uma

sequência de "slides." Gostaria de passar dois "slides". Este é o exemplo de um táxi

londrino, o famoso Black Cab, que foi redesenhado, embora mantenha a tradição.

Vou finalizar, porque a palavra tem de ser breve. Eu tinha esperança de falar muito

mais.  Veremos  mais  uma sequência.  Este  veículo  foi  redesenhado.  Vocês  estão

vendo o interior dele? Ele passa a ter rampa e bancos escamoteáveis. Uma pessoa

de  cadeira  de  rodas  pode  entrar  em  qualquer  táxi  desse  tipo.  Isso  é  "design"

universal, e fundamental é repensar o sistema de transporte coletivo. Em qualquer

momento em que se precisar de um táxi, ele estará lá e será acessível.

O que fazemos quando temos no País um número enorme de montadoras, que

vieram para o nosso solo brasileiro,  e nenhuma delas constrói  sequer  um veículo

acessível?  E  quando  se  gastam  milhões  para  fazer  adaptações  nos  veículos

particulares? A pessoa faz um teto elevado para entrar com a cadeira de rodas no

veículo e descobre que ele não entra na garagem porque o teto da garagem não foi

previsto para um veículo tão alto. A pessoa sequer pode entrar no seu carro e ir para

a  sua  casa,  gastando  tantos  recursos  pessoais.  São  situações  como  essas  que

mostram que a ideia é sistêmica e que temos de discutir isso, de fato, em fórum de

acessibilidade. Devemos conciliar as diferenças entre as pessoas idosas, as pessoas

portadoras de deficiência visual, física ou qualquer que seja, para discutirmos uma

agenda comum, que é pensar como será a qualidade de vida dessas pessoas; para

discutirmos como um sistema de transporte, de fato, está permitindo que as pessoas

tenham domínio da sua própria calçada.

Aqui é só uma sequência de imagens de novos projetos, com toda a discussão de

um pacto de Nova York. Vocês estão vendo portas que se abrem amplamente. Tudo

isso significa uma revolução de conceitos e não uma solução técnica. A tecnologia

deverá estar premente ao se imaginar a vida depois de tanta acessibilidade. Acho que

é isso que esse fórum teria de discutir. Vocês estão vendo desenhos arrojados. Tudo

isso  demonstra  que a  acessibilidade está  em todas as  situações.  Então,  fecho a

minha  fala  justamente  para  pensar  nessa  situação.  Estamos  discutindo  a

acessibilidade, de fato, ou estamos conseguindo chegar ao ponto de imaginar apenas
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uma  acessibilidade  conformada  com  normas  técnicas,  uma  acessibilidade

especializada, que não pense no espectro das pessoas e nas transformações como

um  todo?  Estamos  pensando  na  acessibilidade  ou  apenas  em  soluções

emergenciais, já que ficamos tanto tempo sem fazer nada? Antes de irmos em frente,

devemos  verificar  como  estão  nossos  processos  de  discussão,  como  estamos

incluindo a acessibilidade em cada pauta. A minha fala fica por aqui. Obrigado.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à apresentação de “slides”.

A Sra. Presidente - Obrigada, Marcelo, por suas observações. Só para você ter uma

ideia,  recebemos  agora  a  Kátia  Ferraz,  que  está  chegando no  Plenário.  Ela  é  a

Presidente  do  Conselho  Estadual  da  Pessoa  com  Deficiência.  Na  reunião  dessa

quinta-feira aconteceu, mais uma vez, o que acontece em todas as quintas-feiras, às

10h30min, na reunião ordinária da nossa Comissão:  a  grande reclamação. Muitas

pessoas que usam cadeiras de rodas dão sinal para um táxi parar, e o motorista fala:

"não tenho como transportá-lo, porque o meu veículo é movido a gás. O 'design' dele

não comporta esse tipo de transporte".

Na verdade, já foi comprovado que muitos motoristas de táxi não possuem o gás e

falam que possuem porque acham que terão o trabalho de colocar a pessoa dentro

do carro.  Vejam que absurdo!  Estamos brigando agora para que,  realmente,  seja

colocado um selo nos carros. Mas é muito difícil convencer todas as pessoas disso.

Elas falam assim: "Para que colocar um selo para identificar que o veículo é a gás, se

o outro não precisa?". Porque assim não será preciso chamar aquele veículo, porque

a pessoa já saberá que ele é a gás. Nesse caso, não há como usar subterfúgios e

dizer que ele não será utilizado.

O Sr. Marcelo Pinto Guimarães - A senhora me permite um aparte, para falar sobre

táxi, uma vez que começamos a falar do assunto? Imaginem o que é isso. Nesta

Casa,  temos  leis  aprovadas  que  facilitam  a  aquisição  do  automóvel  pelo  taxista.

Desde quando é colocado como critério para facilitar a aquisição do veículo que ele

seja  acessível,  que ele  atenda as  pessoas de modo universal?  Desde quando o

critério  de facilitação para aquisição de um veículo é que ele seja acessível,  que

atenda às pessoas de modo universal? Vimos uma senhora de idade entrar em um

táxi  minúsculo  pela  porta  de  trás,  porque  é  isso  que o  mercado  oferece.  Temos
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condições de definir o que o mercado oferecerá. Acho que é por aí que deve ser a

fala.

A Sra.  Presidente  -  Isso  mesmo,  Marcelo.  Passamos  a  palavra  à  Sra.  Rosely

Fantoni,  Gerente  de  Educação para  o  Trânsito  do  Departamento  de  Estradas  de

Rodagem de Minas Gerais e membro titular da Câmara Temática de Educação para o

Trânsito  e  Cidadania  do  Conselho  Nacional  de  Trânsito,  que  disporá  de  até  20

minutos para sua exposição.

Palavras da Sra. Rosely Fantoni

Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Cumprimento os componentes da Mesa,

a Deputada Liza Prado, que coordena os trabalhos, os demais Deputados, os colegas

de trabalho e o público. Agradeço a oportunidade de ter sido convidada a participar

deste evento.

Quando falamos de mobilidade sustentável, e o nosso tema hoje é esse, temos de

atuar e trabalhar sobre os problemas do desenvolvimento urbano. Nesses dois dias,

houve muitas falas sobre o transporte e a circulação que se mostram de forma tão

desigual. São essas desigualdades e diferenças que temos de considerar em todas

as nossas cidades. Temos de levar em conta o porte da cidade, que é diferente, e as

características físicas, econômicas, sociais e culturais. Portanto, repito, para trabalhar

educação para  o trânsito,  temos  que levar  em consideração todos  esses fatores.

Educamos pessoas e, com respeito a essa questão, temos de trabalhar a inclusão

social, a sustentabilidade ambiental, a equidade na apropriação dos espaços públicos

e  a  gestão  democrática.  Essa  deve  ser  a  grande  proposta  de  todo  trabalho  de

educação para o trânsito.

Com base nisso,  quero contar  um “causo”  a vocês.  Mineiro gosta  de “causos”.

Trata-se de um “causo” que, de certa forma, vai exemplificar a nossa lida de trabalhar

com  a  educação  do  ponto  de  vista  da  mobilidade  sustentável.  O  nosso  “causo”

começa com a D. Maria José, mas poderia ser outro o nome. Ela tem 62 ou 64 anos,

é viúva, tem filhos já casados e trabalhando, mora em um aglomerado que poderia

ser em Belo Horizonte ou outro Município do Estado de Minas Gerais ou do Brasil,

enfim, em qualquer lugar do nosso país. A D. Maria José participou de campanha

educativa,  de  ciclo  de  debates,  foi  orientada  a  respeito  do  melhor  local  para
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atravessar a rua, da forma como deveria se comportar no transporte coletivo e da

forma como deveria usar a passarela e a faixa. Enfim, podemos dizer que a D. Maria

José foi uma pessoa informada, instruída e educada. Terminada a palestra, D. Maria

José, que é uma pessoa que gosta de conversar, foi cumprimentar os palestrantes. E

houve uma certa surpresa, porque eles souberam como D. Maria José ia voltar para

casa.

Talvez  eu  tenha  exagerado  um  pouco,  mas  creio  que  vocês,  conhecendo  a

realidade ao seu entorno, conhecendo a realidade de outras pessoas, sempre verão

pessoas  que  têm  diferenças  em  relação  a  outras.  E  é  importante  considerarmos

essas diferenças.  Pergunto: o que estamos retirando da D.  Maria José? Estamos

retirando da D. Maria José a condição de cidadã, prevista no Código de Trânsito, que

diz que a segurança e a educação são direitos do brasileiro. Só que o cidadão não

sabe disso, e, muitas vezes, os órgãos gestores não consideram essa questão. O

direito  de facilidade de deslocamento.  D.  Maria  José provavelmente  não  terá  um

ônibus que abaixe. Mesmo se houver, às vezes tem um só na linha, e ela teria de

esperar até o final da tarde ou da noite. Com certeza ela teria muita dificuldade de

voltar a sua casa. Outro direito é o de inclusão social, que também está previsto entre

os nossos direitos. Ela está desprovida da condição de ser incluída no contexto e de

ter acesso ao local, ao ônibus, às áreas públicas. Estamos retirando isso da D. Maria

José.

E como fica? Não sei se vocês repararam, mas ali sempre tem um pé só, é o pé

direito. Fica como uma pessoa que tem um pé só, que tenta caminhar, equilibrando-

se. A educação para o trânsito está mais ou menos assim, em um pé só, tentando se

equilibrar em todo esse contexto. Lá vai a D. Maria José ou tantas outras Marias. Ela,

como pedestre,  enfrentará esses problemas que expusemos ali.  Há a questão do

espaço físico mesmo, do passeio, dos obstáculos no passeio, das dificuldades da

sinalização,  da  travessia  no  sinal,  porque  o  sinal  é  muito  mais  rápido  do  que  a

condição  que  ela  tem  de  atravessar.  Estamos  falando  da  D.  Maria  José,  mas

podemos ser nós. Se alguém destroncar um pé e tiver um pouco mais de dificuldade,

pode ser que não consiga atravessar as duas pistas de uma via, terá de ficar no

canteiro central esperando o momento para atravessar.
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Há o questionamento: como fica a educação? Como é educar a pessoa, informá-la

sobre  a  forma  mais  segura  e  adequada  de  se  deslocar  e  não  propiciar  a  ela

condições  de  se  deslocar  de  forma  segura?  Esse  deve  ser  um  grande

questionamento.  O  próprio  cidadão  precisa  estar  preparado  para  cuidar  do  seu

espaço. E a educação é fundamental para isso. Alguém colocou o lixo que está na

via,  no  passeio.  Esse  alguém  é  um  pedestre  com  certeza,  porque  todos  somos

pedestres. Mas, quem ensina, quem orienta, quem instrui, quem fiscaliza? O poder

público tem papel fundamental nesse processo, assim como cada um de nós. Mas, se

não  se  orientam  as  pessoas,  como  esperar  que  elas  tenham  comportamentos

adequados no trânsito?

Bom, há o transporte coletivo. Orientamos as pessoas sobre como se comportar

nele.  Primeiro,  é preciso permitir  às  pessoas que desçam, depois a pessoa pode

entrar. Seja gentil, dê lugar para os mais velhos, para as pessoas com dificuldades.

Mas depois nos deparamos com transporte coletivo que tem problema de conforto, de

segurança, com tarifas caras, e não se pode ter confiança no horário. Como fica?

Conversei ainda há pouco com a Sra. Marília - não sei se ela está aqui -, que mora

no Bairro Veneza. Ela me disse que recentemente uma vizinha morreu no ônibus.

Perguntei  de  que  ela  havia  morrido,  e  ela  me  disse  que  ela  havia  morrido  em

decorrência de pedradas. Por quê ela morreu de pedrada? Porque o ônibus demorou

tanto que, quando chegou, as pessoas ficaram revoltadas e o apedrejaram. A pobre

coitada estava lá dentro e morreu de uma causa inesperada.

Então, a educação precisa estar atrelada às políticas de mobilidade para que as

pessoas tenham acesso aos seus direitos, para que tenham condição de mobilidade

segura e confortável.  No transporte coletivo, então, o local onde ela vai esperar o

ônibus  -  aquelas  guaritas  -,  com um certo  conforto,  e  uma certa  segurança  são

fundamentais.  Não  adianta  orientar,  se  não  temos  condição  de  dar  segurança  e

conforto para as pessoas. Moro na região da Pampulha e fiquei “supertriste” ao ver

que estão desfazendo algumas obras do BRT que já estavam prontas. Foi dito que o

povo não vai pagar por isso. “O.K.”, bacana, legal, mas e o preço do tempo? Isso é

complicado. E a demora da obra, a poluição a que estamos submetidos e mesmo o

desconforto  gerado  até  que  essa  obra  acabe.  Essa  responsabilidade  é  nossa,  é
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pública. É importante que as pessoas se informem para que possam cobrar; isso faz

parte  do  seu  direito  como  cidadãs.  Acredito  que  o  processo  de  orientação,  de

sensibilização e de educação pode ajudar.

Os ciclistas hoje estão na moda, pois são ecologicamente corretos, mas eu não

entregaria uma bicicleta para a minha filha, estimulando-a a deslocar-se pela cidade.

As ciclovias são extremamente inseguras e às vezes elas terminam de uma hora para

outra, não há uma sequência. As pessoas que usam a bicicleta e seus equipamentos

são preparadas para tal? O motorista passa por um CFC, mas o ciclista e o pedestre

não.  Que tipo  de informação ele  recebe? Ele  sabe dos  seus direitos  e dos seus

deveres? Não.  Então,  é importante um trabalho de orientação com esse objetivo,

atrelado à criação de espaço físico propício ao deslocamento. O motorista precisa ser

orientado e capacitado. A profissão de motorista, seja de ônibus, seja de táxi, é difícil

e  cansativa.  Mas  é  extremamente  importante  e  necessário  que  os  motoristas

profissionais sejam orientados e tenham perfil para essa atividade tão estressante.

Creio que a educação, a orientação e o acompanhamento desses profissionais nas

empresas são fundamentais. Vamos ser sinceros: o trânsito deixa qualquer um doido.

Eu não  sou  profissional;  sou  apenas  motorista,  mas  me canso e  fico  estressada

quando dirijo  na nossa cidade.  Imaginem quem vive disso.  Outro desafio  para os

educadores é o motociclista. E ainda por cima há o motofrete e o mototáxi. Aliás, essa

é uma das primeiras causas de morte entre os nossos jovens. Como a educação

pode  atuar  nesse  contexto?  Primeiramente,  na  orientação  desses  jovens,  futuros

motoristas;  depois,  dentro  do  Centro  de  Formação  de  Condutores,  no  ponto  de

habilitação,  na  forma  como  essa  habilitação  é  adquirida,  e,  depois,  enquanto

profissional, pois muitos se tornam profissionais.

Participei, na câmara temática, de uma pesquisa sobre o mototáxi, e concluímos

que esse transporte não é adequado para transportar pessoas. Mas a lei passou. E já

que passou,  o que temos de fazer?  A moto é para ser  usada somente  por  uma

pessoa, vocês sabiam disso? O próprio revendedor e os montadores sabem, mas

eles  não  vão  falar  isso.  Nós,  especialistas,  sabemos  e  conversamos  sobre  essa

questão,  mas  está  aí,  e  agora?  Agora,  temos  de  preparar  os  motoristas  para

transportarem  pessoas  numa máquina  que  é  totalmente  insegura.  Então,  tem  de
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haver uma ação muito forte de orientação e educação, para minimizar a situação.

Falando em outras formas de transporte, não podemos esquecer que a discussão é

sobre mobilidade urbana em cidades, no perímetro urbano. Na nossa cidade, vamos

encontrar cavalos, carroças e pessoas carregando material reciclável. Eles estão no

nosso contexto e precisam ser integrados num trabalho de educação e orientação.

Precisam aprender onde pode e onde não pode, o que é mais seguro. De repente, é

importante sinalizar a carroça. Isso é necessário. Perto da rodoviária há um ponto de

coleta de recicláveis onde vários profissionais usam esse tipo de transporte.

A segurança trabalha com a educação e com a informação. A faixa de pedestre

iluminada reduz o risco de acidente para os pedestres, dando-lhes segurança. As

pessoas sabem que devem manter uma distância do ciclista. Aconteceu o caso muito

interessante de uma motorista que jogou o carro sobre o ciclista, tirou-o da pista e

postou mensagem no Twitter dizendo: “Olha, acabei de tirar um que estava no meu

caminho. Também, isso não é lugar de ele ficar”. Pode ser falta de informação, mas o

ciclista tem direitos. Agora, as campanhas precisam informar sobre isso, assim como

os ciclistas devem procurar se preservar.

As passarelas, por exemplo, muitas vezes não são utilizadas. Isso ocorre por quê?

Por uma questão de segurança e porque têm medo de ser assaltados? Sabemos que

as passarelas são longas, até por uma questão de estrutura, de necessidade, por

questão  da  rampa.  Mas  há,  digamos,  uma  preguiça  do  pedestre  de  utilizar  as

passarelas e as faixas. Não tiro a razão dele, não. Ele olha e vê que é mais fácil

atravessar fora da faixa, não fazer o zigue-zague.

É uma questão que temos de repensar e ver se essa é a forma mais adequada.

Não adianta orientarmos se a tendência do ser humano é sempre optar pelo mais

prático. É por isso que evoluímos, porque sempre buscamos coisas mais fáceis e

mais práticas e novas tecnologias. A fiscalização é uma outra questão importante.

Temos de educar, mas também temos de fiscalizar, assim como temos de coibir o uso

de álcool,  tanto para o pedestre quanto para o usuário do transporte. Sinalização

adequada  é  outro  fator  relevante.  Uma  sinalização  pode  ajudar,  facilitar  o

deslocamento das pessoas, dar-lhes segurança.

Um outro ponto diz respeito a estacionamento e direito  das pessoas que têm a
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mobilidade reduzida. Fizemos um trabalho numa determinada região em que ninguém

respeitava a faixa destinada a pessoas com dificuldade de mobilidade. Quando os

questionávamos, eles diziam que essas vagas são as melhores. É lógico que são,

pois as  pessoas têm dificuldade e, portanto, precisam de vagas melhores. Outras

dizem que vão utilizar aquelas vagas só um pouquinho, rapidinho, 10 minutos. Então,

a orientação, a conscientização, bem como pessoas brigarem por seus direitos é uma

postura importante.

Engarrafamentos e cruzamentos. Sabemos que ocorrem muitos porque há falta de

cidadania. Não estão “nem aí”, pensam que está na hora de elas passarem e nem se

importam se estão fechando o cruzamento. São atitudes constantes. Então, para que

isso seja transformado, é importante um trabalho grande de mudança de cultura. Não

mudamos essas posturas de uma outra para outra.  É necessário um trabalho de

base, de orientação e de conscientização.

O que fazer? Estão listados aqui vários problemas. Durante esses dois dias várias

questões  foram  abordadas.  O  que  fazemos  com  essas  informações?  Temos  de

informar  as pessoas,  que têm de saber seus direitos,  apoderar-se da informação.

Temos  de  sensibilizar  essas  pessoas,  orientá-las,  treiná-las,  mobilizá-las,

conscientizá-las.  Agora,  esse  não  é  um  processo  fácil,  ele  demanda  tempo  e

mobilização. Ser cidadão não é fácil. Reclamar por um direito não é fácil. Estar aqui

não é fácil. Para estar aqui, tivemos de abrir mão de alguma coisa, mas vale a pena.

Não há outro jeito. Nada cai do céu. Tem de ser feita alguma coisa a respeito.

Então, como fazer? Creio que uma boa iniciativa é a sensibilização dos gestores

públicos, formadores de opinião, técnicos do sistema de trânsito para ter um novo

olhar. É preciso enxergar e se colocar no lugar do outro, aproximar-se das pessoas.

Não  adianta  fazer  uma  passarela  num  lugar  adequado  do  ponto  de  vista  da

engenharia,  se  as  pessoas  não  vão  entender  aquilo  ali.  É  preciso  entender  as

pessoas, conscientizar a sociedade por meio de fóruns, de discussão para que se

apoderem das informações e busquem seus direitos. É preciso fortalecer parcerias,

pois ninguém faz nada sozinho. Precisamos das ONGs, dos órgãos públicos, articular

esforços,  treinar e educar.  Só para vocês terem noção, o Código, a nossa lei  de

trânsito fala que a educação para o trânsito deve ser trabalhada da escola ao ensino
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universitário. Onde está essa educação? O DER é um órgão, mas existem outros que

têm curso de educação para o trânsito, gratuitamente, que oferecem à comunidade, à

sociedade, aos professores, mas não temos demandas. Há cursos, aliás, à distância.

Esta Casa tem um projeto de lei sobre isso. O meu sonho era que esse projeto

tivesse saído do pacote no ciclo de debates que tivemos no ano passado. Quem sabe

este  ano sai.  Tem de  sair.  Não é disciplina,  não estou  falando  em  arrumar  mais

trabalho para o professor, estou falando de começar a preparar e trabalhar valores,

princípios e projetos pedagógicos, assim como se trabalha a questão ambiental. Mas

temos de começar e começar lá de baixo até os jovens profissionais. Existe o curso e

ele  está  aí.  Falta  é  vontade  para  que  ele  aconteça.  Temos  de  capacitar  os

profissionais do trânsito e debater o tema nas universidades. Tivemos aqui a palestra

do arquiteto, mas quantos profissionais saem do seu contexto e não tem noção da

sua responsabilidade em fazer alguma coisa em prol da mobilidade.

Enfim, temos de trabalhar com a mídia, envolvê-la e fazer campanhas, bem como

envolver  as  redes  sociais.  Fazer  isso  ajuda,  colabora  e  é  fundamental  para  que

possamos  consolidar  informações,  orientações  e  a  responsabilidade  de  cada  um

nesse processo. As campanhas educativas devem cumprir o que está estabelecido

na Década de Ação pela Segurança no Trânsito. Para quem não sabe, estamos em

plena década 2011-2020. O Brasil e o mundo têm por obrigação reduzir em 50% o

número  de  mortes.  E  como estamos  em  relação  a  esta  década?  Vou  dizer  que

estamos bem devagar - como aquele “slide” que passei -, pulando de uma perna só.

Temos  algumas  campanhas?  Sim,  temos.  Porém  são  esporádicas,  geralmente

próximas a feriados, e não vão conseguir o efeito que queremos, com certeza.

Finalizando,  quero  deixar  o  “slogan”  da  Década  de  Ação  pela  Segurança  no

Trânsito 2011-2002,  que é :  “Juntos, podemos salvar  milhões de vidas”.  Mas não

pense que vai você salvar milhões de vida, pense em começar pela sua família, pelas

pessoas que estão ao seu lado. Isso já está de bom tamanho. Acredito que assim

como eles estão trabalhando em diversas frentes, o nosso trabalho também tem de

ser em diversas frentes. Não importa qual é o seu papel no sistema, desde que seja

conscientizado, orientado e educado. Essa é a nossa perspectiva, e creio que falo em

nome de todos os educadores.  Isso  para que possamos continuar  ou começar  a
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andar com as duas pernas e não com um pé só, tentando nos equilibrar, que é como

a educação tem trabalhado, se comparada ao sistema de trânsito.

Agradeço a oportunidade e deixo a mensagem: sejamos bons exemplos no trânsito.

Temos aqui umas 60 ou 70 pessoas, e, se essas 70 pessoas respeitarem o outro lá

fora, se forem bons pedestres, bons motoristas, bons ciclistas, respeitarem o outro, já

está bom para começarmos. Muito obrigada.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à apresentação de “slides”.

A Sra. Presidente - Agradecemos à ilustre expositora. Com a palavra, a especialista

em  Planejamento  e  Gestão  de  Transporte  Urbano  e  Diretora  do  Instituto  da

Mobilidade Sustentável, a Sra. Liane Nunes Born, que disporá de até 20 minutos para

a sua exposição.

Palavras da Sra. Liane Nunes Born

Boa  tarde  a  todos.  É  um  prazer  estar  aqui.  Não  me  proponho  a  fazer  uma

apresentação ou exposição, embora tenha até me organizado para isso, porque na

verdade sou convidada em função do trabalho de levantamento e pesquisa que fiz

com a UFRJ e o Ministério das Cidades sobre o rebatimento das novas políticas de

mobilidade urbana nos planos diretores, a partir  do Estatuto das Cidades e dessa

nova conceituação. Assim, vou falar um pouco sobre isso, mas, antes, gostaria de

fazer uma reflexão.

Os últimos acontecimentos na área da mobilidade, principalmente em relação ao

transporte coletivo, levaram-me a pensar, e gostaria que pensássemos juntos. Não

sei se todos viram, mas estamos tendo quebra-quebras, confrontos e manifestações

pelo barateamento das tarifas e pela melhoria da qualidade no serviço de transporte

coletivo em algumas das principais cidades brasileiras: Rio de Janeiro, São Paulo e

Recife. Assistindo a tudo isso e até impressionada com a violência com que a polícia

atuou  e  a  intolerância  que  o  Estado  teve  com  o  movimento,  fiquei  pensando  se

estamos retrocedendo.  Meu Deus,  será que,  depois  de tanto tempo,  voltamos ao

início da década de 80, quando Nazareno Affonso, Diretor do Instituto Rua Viva e da

ANTP, publicou a sua tese “Chega de enrolação, queremos condução”, que tratava

exatamente dos quebra-quebras em função das altas tarifas e da má qualidade do

transporte público? Será que não caminhamos nada? Será que estamos nas mesmas
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condições?

Refletindo  sobre  isso,  concluí  que  não.  Tenho  absoluta  convicção  de  que  não

porque o pensamento do setor mudou, porque a base teórica, técnica e ideológica do

setor  mudou muito.  Hoje falamos em mobilidade sustentável.  Quando publicamos,

com a comissão da ANTP, nossa primeira tese “Não transporte”, isso foi uma piada.

Fomos  ridicularizados.  Quando  publiquei,  pelo  Rua  Viva,  a  tradução  de  um

documento institucional da França sobre mobilidade sustentável, no início da década

de 90, um grande e reconhecido engenheiro do setor brincou comigo dizendo que

mobilidade sustentável era a Carla Perez do É o Tchan!. Disse ainda que o Brasil

tinha política de transporte e trânsito. Mas não temos mais. Temos, sim, uma política

de mobilidade urbana preocupada realmente com a sustentabilidade. Temos um novo

marco regulatório no setor. Temos a Constituição de 1988, que definiu que transporte

é serviço público essencial. Temos um novo Código de Trânsito, a lei das concessões

e as legislações que tratam da acessibilidade e da questão ambiental. E temos agora,

reunida  nessa  nova  legislação  federal  sobre  mobilidade  urbana,  uma  nova

conceituação  sobre  sistema  de  transporte,  trânsito,  mobilidade,  inclusão  e  meio

ambiente.  Então,  o setor  caminhou  muito  no  pensamento,  na  sua base teórica e

ideológica. Isso foi constatado na pesquisa que fizemos.

Essa pesquisa foi feita em um conjunto enorme de Municípios e tinha o objetivo de

medir  o  rebatimento  de  tudo  isso,  a  partir  do  Estatuto  das  Cidades,  nos  planos

diretores  dos Municípios,  onde acontecem as políticas  locais  em todas as  áreas:

mobilidade,  educação,  meio  ambiente  etc.  Confesso que,  quando fui  convidada a

participar, fiquei bastante preocupada, com o coração na mão, sem saber como isso

estaria se dando nos Municípios menores. Uma coisa são as Capitais e as cidades de

porte médio, outra são os Municípios de menor porte, mais distantes de toda essa

questão. Mas achei muito interessante e aceitei coordenar essa parte da síntese dos

relatórios estaduais e municipais sobre a polícia de mobilidade urbana.

O que temos hoje, em termos de rebatimento, é imenso. Hoje os planos diretores

abordam toda a questão da mobilidade sustentável, e gostaria de falar sobre isso com

vocês. A maioria dos planos hoje trata da inclusão social no transporte coletivo. Essa

é uma realidade. Os Municípios menores se preocupam com a inclusão, por exemplo,
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do usuário da área rural, que é um grande problema existente no País. Não estamos

falando apenas da inclusão ou exclusão de quem mora nos centros urbanos; há uma

população rural existente, e isso está, sim, sendo abordado. Assim também como o

barateamento das tarifas, políticas de desconto fora do pico, políticas voltadas aos

que não têm condições de pagar ou estão desempregados. Essa é uma realidade.

A acessibilidade é outra realidade existente, até porque é lei o desenho universal da

cidade, a acessibilidade no transporte público. Ou seja, a acessibilidade está rebatida

na grande maioria dos planos diretores. Quanto ao trânsito, a prioridade do transporte

coletivo  no  sistema  viário  é  outra  questão  apresentada  como  proposta,  como

legislação.  Há  a  questão  da  integração  físico-tarifária  tão  debatida  e  que  nunca

acontece - é incrível, mas não acontece. Aliás, é uma questão para se refletir - por

que não acontece? - e está apresentada nos planos.

Há a questão do modo a pé, a meu ver, uma das coisas que mais avançou. Quanto

à  questão  do  ciclista,  do  sistema  cicloviário,  já  era  uma  coisa  que  vínhamos

trabalhando há muitos anos, mas o modo a pé como modo de transporte e a calçada

como via pública são hoje, de fato, uma realidade nas nossas legislações, no nossos

marcos regulatórios, nos nossos planos diretores.

Os instrumentos de gestão democrática tão badalados no estatuto da cidade, na

forma de gerir a mobilidade, também estão previstos, estão apresentados nas suas

mais diversas condições em função do porte das cidades. Obviamente essas políticas

se rebatem no âmbito local de acordo com o porte da cidade. A integração, que tanto

defendemos, tem de ser implantada. Claro que ela é pensada de uma forma numa

cidade com 20 mil habitantes, 50 mil habitantes, e de outra numa cidade com mais de

1 milhão de habitantes. Porém, o que é importante é que ela é pensada, que ela está

referenciada. A questão de o usuário, do cidadão poder se mover por toda a cidade,

ter o direito à cidade hoje é um fato no nosso marco regulatório e nos nossos planos

diretores, assim como o fortalecimento da gestão pública e do controle social. Tudo

isso foi, de fato, a partir do estatuto desse novo marco regulatório, rebatido - aliás,

essa pesquisa abrangeu mais de 500 Municípios, de diversos tamanhos -, de forma

majoritária.

Daí, vocês devem estar pensando como eu penso. Se isso avançou tanto nessas
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últimas décadas no nosso marco regulatório,  se isso é uma realidade nos nossos

planos diretores, instrumento de planejamento das nossas cidades, por que na rua,

no espaço real isso não avançou da forma como achamos que teria de avançar? Por

que  ainda  há  50  mil  mortos,  100  mil  feridos,  congestionamentos,  40  milhões  de

pessoas excluídas do sistema de transporte por condição de pagamento,  falta  de

acessibilidade, desenho universal? Se isso é uma realidade no marco regulatório e

principalmente nos instrumentos de planejamento e gestão de nossas cidades, por

que não é uma realidade na rua? Quando saímos na rua,  vimos que não é uma

realidade. Creio que essa é uma reflexão a se fazer.

Eu tenho as minhas opiniões, o Instituto RuaViva tem as dele; eu tenho a minha, a

ANTP  tem  as  suas  opiniões;  e  cada  um  dos  palestrantes  tem  a  sua.  Eu  sou

conhecida no setor por ter opiniões extremamente contundentes, que alguns chamam

de  radicais.  Mas  eu  acho  uma  série  de  coisas.  Eu  acho,  por  exemplo,  que  o

transporte coletivo não é entendido como bem público. Em nenhum momento ele é

trabalhado  como  bem  público,  mas  como  uma  questão  de  mercado,  isto  é,

prevalecem ainda os interesses econômicos na sua gestão, no seu planejamento.

Isso  é  um  fato.  Acho,  democraticamente  e  respeitosamente,  enquanto  cidadã,  e

penso que tenho o direito de achar, que o interesse público muitas vezes é capturado

no processo de financiamento das campanhas eleitorais. Com isso fica difícil fazer

evoluir as políticas públicas em todos os seus segmentos. A sociedade tem de discutir

isso porque compromete a política de educação, de saúde, de mobilidade.

Também acho que talvez não caiba 100% de operação privada num sistema de

transporte público. Pode ser um problema, e talvez descubramos, lá na frente, que o

interesse privado e o interesse público não podem ser conciliados a todo momento e

que talvez seja importante o setor público ter um papel mais forte na operação dos

sistemas de transportes, além de planejamento e gestão. Venho achando que essa

discussão  de  quais  são  as  alternativas  de  transporte  estão  extremamente

comprometidas, e vemos isso não apenas na decisão política, mas técnica, quando

se discute BRT, VLT, metrô e outros equipamentos, como monotrilho. É visível que os

interesses econômicos permeiam a discussão e que nem sempre o critério técnico

prevalece.
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Acho um monte de coisas que venho dizendo, escrevendo e manifestando ao longo

dessas últimas décadas, mas de uma coisa tenho certeza, e é esta reflexão que vim

fazer aqui hoje: mobilidade urbana é uma política pública, e uma política pública só

avança e se resolve nos espaços democráticos. É no processo democrático que ela

se resolve, não no tecnicismo, não no totalitarismo, não na violência. Só se resolve no

espaço democrático. Uma política governamental é uma política de Estado, e uma

política de Estado se constrói por meio da correlação de forças dos mais diversos

interesses que se fazem representar, e é legítimo que se representem. Acho que esse

é o grande problema, porque, na minha avaliação, o setor econômico se faz muito

presente  e  muito  representativo  nesses  espaços,  por  seus  mecanismos.  Nós,  os

técnicos da área, o segmento social, não nos fazemos representar, nem temos tanta

força, em função de tudo aquilo que já coloquei. Mas isso também é assim que se dá,

é da democracia.

Depois desses 20 anos na área, fazendo toda essa reflexão, acho que uma cidade

sustentável, uma cidade inteligente tem de ser necessariamente democrática. Não há

que se falar em cidade inteligente, em cidade sustentável se não for democrática, e

uma cidade democrática é aquela cuja construção se faz por meio dos processos

democráticos, debates, seminários, assembleias entes políticos, Congresso Nacional,

governo,  participação,  política de mobilidade.  Não há outro caminho.  É cansativo,

nem sempre avança,  às  vezes  retrocede,  às  vezes  vemos  que  está  voltando às

quebradeiras da década de 80, e pensamos: meu Deus! Mas é assim, não há outro

mecanismo.

Era isso que eu queria dizer. Acho que evoluímos muito, que a base teórica mudou

radicalmente, e que isso está refletido nos nossos marcos legais. E tenho certeza,

acima de tudo, que isso está rebatido nos instrumentos de planejamento e de gestão,

que são os planos diretores da cidade. Como avançarmos, como construirmos, na

prática e na rua, um sistema de transporte de qualidade universal barato. Aliás, o

barateamento de tarifas sem controle social pode ser perigoso, o dinheiro pode ir para

onde não deveria. Essa é outra reflexão a se fazer.

Como, na prática, construiremos tudo isso? Acho que o caminho é esse. Deputada,

tenho a sensação e as certezas técnica e profissional de que estamos no caminho
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certo.  É  assim  que  funciona.  Não  há  outra  forma.  Não  é  descendo  cacete  em

estudante nem prendendo jornalista, não é um Promotor de Justiça postando no seu

Facebook que, se estudante fosse morto e o processo viesse para ele, o arquivaria,

como o próprio Promotor de Justiça de São Paulo fez nesta semana, não é assim que

funciona.  Como cidadã  chocada  com  tudo  isso,  queria  fazer  essa  reflexão neste

espaço democrático. Além disso, queria dar a minha contribuição dizendo que, sim,

avançamos muito para construirmos, porque estamos fazendo essa discussão e essa

reflexão hoje, em 2013, dentro de ambientes democráticos. Muito obrigada.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à apresentação de “slides”.

A Sra.  Presidente  -  Agradecemos  e  cumprimentamos  a  nossa  expositora  pela

apresentação. Com a palavra, o Sr. Milton Nogueira da Silva, Secretário Executivo do

Fórum Mineiro de Mudanças Climáticas e integrante do Movimento Nossa BH, que

disporá de até 20 minutos para a sua exposição.

Palavras do Sr. Milton Nogueira da Silva

Boa tarde. Agradeço à Deputada Liza Prado o convite e a honra de participar com

os especialistas lá e cá. É sempre uma honra retornar a esta Casa num momento tão

interessante  como este  por  que  passa  Belo  Horizonte.  Aliás,  Belo  Horizonte  nos

lembra, tal como fez Rosely, de um causo. Na década de 1970, o jogador Tostão foi a

Londres com a Seleção Brasileira, olhou para um lado e outro e disse assim: “Olha lá,

pessoal, é igualzinho a Belo Horizonte. Todo mundo está na contramão”. Quer dizer,

são 40 anos depois  e ainda estamos debatendo transporte público,  transporte de

veículos em Belo Horizonte. Esse causo ilustra que somos muito lentos, apesar do

processo democrático citado pela colega.

O privilégio de ser o penúltimo a pronunciar-se, como no meu caso, é porque já ouvi

as  boas  ideias  apresentadas  ontem  e  hoje.  Então  não  preciso  repeti-las.  Foram

apresentadas tão bem que só me resta apresentar uma ideia que ainda não apareceu

que é a necessidade de uma revolução. Minas Gerais passou por várias revoluções,

como a do celular, do casamento, de várias coisas, mas não fez a da mobilidade.

Essa ideia não foi apresentada. Portanto o principal ponto da minha apresentação

será a ideia da revolução.

Foi solicitado apresentar aquela segunda parte do título deste seminário que são as
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chamadas “cidades inteligentes”.  Citamos o exemplo de Viena, que é uma cidade

inteligente, a nº 1 do mundo, ou seja, a “smart city”. Na verdade, essa é uma má

tradução. Só para esclarecer, o nome seguido nos jornais e na economia e citado

pelos estudiosos é “smart city”, ou seja, aquela situação em que as pessoas usam a

tecnologia da informação para facilitarem as coisas. Então uma “smart city”  usa a

tecnologia  da  informação,  o  celular,  o  computador,  o  telão  e  tudo para  facilitar  o

acesso à saúde,  à educação,  à cultura e principalmente à mobilidade,  ou seja,  ir

daqui até lá, mais seguro, rápido e comodamente, conforme já foi mencionado.

As tecnologias  apresentadas ontem pelos  meus colegas de engenharia,  ônibus,

sistema de transporte, trilhos, com trilhos, sem trilhos, são os auxiliares da mobilidade

urbana, o que foi salientado por praticamente todos eles. Mas cidade do tipo “smart

city”, o que Belo Horizonte poderia ser, é baseado na ideia de trazer a tecnologia da

informação para facilitar. Daqui a pouquinho, darei exemplos. Sra. Deputada, tinha

me esquecido de fazer  uma solicitação.  Parece que tenho direito  de falar  por  20

minutos.  Gostaria  de  falar  apenas  10  minutos  e  proporcionar  a  um  público  tão

interessante  os  outros  10  minutos  no  momento  do  debate.  Gostaria  que V.  Exa.

fizesse essa gentileza.

A Sra. Presidente - O senhor é quem manda.

O Sr. Milton Nogueira da Silva - Será que Belo Horizonte poderia ser uma “smart

city”? Ela tem tecnologia da informação? Claro que tem. Temos algumas dezenas de

empresas de tecnologia  de  informação produzindo “software”  e  aplicativos para o

mundo. Ela tem condição de trazer infraestrutura de engenharia tanto de sinalização

quanto de veículo? Também tem. Foi mostrada aqui a competência não apenas de

produzir e instalar, mas também de fiscalizar e acompanhar, como os departamentos

relacionados com o trânsito já mostraram. Aí vem a questão: mobilidade, democracia,

“smart city”, para que tudo isso? Só para ir e vir limpa, confortável e seguramente?

Vou entrar no exemplo de Viena, cidade que, há apenas 38 anos, fez a sua primeira

linha de metrô. Lá tinha bonde, transporte urbano, trólebus, ônibus de todo tamanho e

tipo, mas não havia metrô. Então, há 38 anos começaram e fizeram. Hoje tem mais

de 300km de linhas de metrô subterrâneo e de superfície com absoluta perfeição.

Mas não é apenas a infraestrutura de transporte, é também o uso da informação para
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que o cidadão saiba, antes de sair de casa, qual circuito, qual estação, qual elevador

está funcionando ou não naquela estação. Então, antes de sair de casa já sabe disso,

caso precise mudar o roteiro.

Então,  se  essa  cidade,  em  um  prazo  tão  curto,  pouco  mais  de  uma  geração,

conseguiu fazer, é porque adotou alguns princípios importantes a que nem sempre

Belo Horizonte prestou atenção.  Um deles é de que mobilidade é vida.  Isso quer

dizer,  em  outras  palavras,  muito  do  que  foi  falado  ontem  e  hoje:  cidadania,

democracia, acesso,  liberdade de ir  e  vir.  O Prof.  Knoflacher,  da Universidade de

Viena, sintetizou isso: mobilidade é vida. Daí a afirmação feita ontem e hoje de que

ela interessa a todos os cidadãos, e não apenas ao mercado, não apenas àqueles

que proveem o serviço transporte, mas a todo o mundo. Então esse é o princípio

número um do que esses lugares já fizeram.

Mas, para Belo Horizonte, como seria a transformação desse princípio de cidade

inteligente? Seria um princípio simples como esse. Se o cidadão de Belo Horizonte e

da região entender a ideia de solidariedade, ela tem chance de ser uma “smart city”

no futuro. Esse princípio solidário já está na Constituição, no art. 3º. É um princípio

com nome estabelecido, um princípio extraordinariamente fantástico nas cidades que

possuem conforto para as pessoas.

A segunda base que a cidade adotou há muito tempo é que transporte público é

monopólio natural.  Ontem também falaram sobre isso. Monopólio natural é aquela

situação de mercado em que a competição aumenta custos. Por exemplo, distribuição

de água. Se colocarem duas linhas de água, o custo aumenta. Monopólio natural faz

com que, se houver competição, os custos aumentem para todo mundo. Ferrovias,

aviões,  telefone fixo  e  transporte  público  são monopólios  naturais,  princípios  que

fazem parte do funcionamento de uma cidade. Se trouxerem competição para dentro

do transporte público, ele aumentará os custos para todo mundo.

Na prática, para citar apenas algumas das tecnologias que a cidade de Viena adota,

são  900km  de  vias  públicas,  bondes,  ônibus,  metrô,  trem suburbano,  trem  sobre

trilhos e micro-ônibus com acessibilidade para todo tipo de pessoas, incluindo idosos,

mamãe com carrinho de bebê e cadeirantes. São 900km de vias, com um exemplo de

participação privada do lado esquerdo, que é um sistema de aluguel de automóvel em
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que se paga por minuto. Aqui está o cartão. Com este cartão você abre o automóvel

que está ali na rua, entra dentro dele e automaticamente faz um contrato de aluguel.

Você sai daqui, vai até o Bairro Floresta, estaciona o carro, passa o cartão e fecha o

contrato. O carro fica lá. Amanhã ou daqui a dois minutos, o senhor chega lá, pega o

mesmo carro,  vai  para  o  Bairro  Belvedere  e  deixa  o  carro  lá.  Então,  com  esse

sistema, o setor privado aumentou enormemente a mobilidade para quem precisa de

um carro. Do lado direito, o sistema de informação oficial da cidade chamado Qando

é feito pela companhia estatal de transporte público e dá aquela informação no seu

celular de que horas o próximo ônibus ou o bonde chegará. Todo mundo tem acesso

à informação.

Um  exemplo  prático,  que  é  o  princípio  mais  importante,  é  aceitar  a  ideia  do

subsídio. A passagem vale-tudo é integrada em todo sistema de transporte, em todo

Município, a todo momento do dia e da noite. Em cima deles, há a ideia do subsídio.

Na discussão de ontem disseram: “Tal coisa é viável, o metrô não é viável, o VLT é

viável”. Isso não faz sentido num sistema de monopólio natural. O que faz sentido é

calcular o custo operacional, o subsídio para aqueles que necessitam dele. Daí vem a

ideia da tarifa social.

Nós, em Belo  Horizonte,  tal  como no “causo”  do  Tostão e nos testemunhos de

ontem  e  de  hoje,  estamos  no  “status  quo”.  Pela  minha  avaliação,  mesmo  que

fizessem tudo que foi sugerido ontem e hoje, nos seminários e reuniões ocorridas no

ano passado e na semana passada, ainda assim manteríamos o “status quo”, com

algumas melhorias. Mas até quando manteremos isso? Em poucos anos, teremos 1

milhão  de  carros  a  mais,  cujo  custo  de  compra  e  de  manutenção  é  de

R$80.000.000.000,00, talvez nos próximos 10 anos, e 2 mil  mortes. Nada disso é

interessante para quem está acostumado com a ideia de manter o “status quo”. Fazer

uma reformazinha na lei ou um planinho de lá e de cá não resolve. Neste momento,

estamos na manutenção do “status quo”.

Resumindo,  os  três  fundamentos  são  cidadania,  pois  mobilidade  é  vida;

solidariedade, que deve ser construída por todos que vivem em cidade; e revolução,

que é a única forma de mudar estruturas. É essa a mensagem principal que deixo

neste final. Mobilidade urbana em Belo Horizonte só poderá ser feita por meio de
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revolução. Obrigado.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à apresentação de “slides”.

A  Sra.  Presidente  -  Obrigada.  Com  a  palavra,  a  Sra.  Valeska  Peres  Pinto,

Coordenadora Técnica da Associação Nacional dos Transportes Públicos - ANTP - e

Presidente da Comissão Técnica de Sistemas Inteligentes de Transporte, que disporá

de até 20 minutos para sua exposição.

Palavras da Sra. Valeska Peres Pinto

Agradeço  à  Assembleia  Legislativa  e  à  Deputada  que  preside  esta  reunião  o

convite. A ANTP vem divulgando os esforços da Assembleia Legislativa do Estado de

Minas Gerais, que me parecem muito importantes, pois as Assembleias Legislativas

estão um pouco afastadas da discussão da mobilidade. Há um problema com a nossa

Constituição de 1988, que colocou essa função pública circunscrita aos Municípios, e

infelizmente temos uma Federação desigual, com Municípios pobres, muito pobres e

miseráveis.  O  governo  federal  ficou  distante  10  anos.  Depois,  com  10  anos  de

Ministério, graças aos grandes eventos e aos PACs meio empacados, conseguimos

assistir à volta do governo federal. E os Estados, que ficam no meio e também são

pobres,  precisam  se  juntar  aos  Municípios  para  construir  uma  Federação  mais

equitativa.  Esse  é  o  primeiro  problema,  não  adianta  jogar  mais  coisas  para  os

Municípios fazerem se não se colocar  recursos para eles  e para  os  Estados.  Do

contrário, estaremos sempre correndo atrás.

A Liane falou uma coisa que vou rebater: as quebradeiras de ontem. Está havendo

violência em todas as partes com um alto grau de destruição e vandalismo. Mas não

quero discutir isso. O que são as quebradeiras? Não são como há 20 anos, porque

contam com um elemento fundamental que deriva da nossa insatisfação, da nossa

total perplexidade com as coisas que acontecem e até da nossa capacidade de falar

mais autonomamente. Presido uma comissão de sistemas inteligentes e digo que a

tecnologia está trazendo às pessoas e às organizações um grau de capacidade de se

rebelar, de falar, de se autonomizar e de não ficar mais esperando soluções. É isso

que está acontecendo. As pessoas não querem mais esperar, como a minha geração,

30  anos  para  ter  o  metrô  em  São  Paulo.  Estamos  há  30  anos  esperando  para

completar o plano básico. E estávamos com um formato em que acreditávamos que o
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governo iria  fazer.  Não vivemos no Japão,  em que o governo existe. As pessoas

acreditavam  tanto  no  governo  que,  em  Fukushima,  uma  grande  parte  morreu

eletrocutada  porque  não  desligaram  a  eletricidade,  e  a  água  levou  e  matou  as

pessoas.

E há uma capacidade de resiliência. Em quanto tempo os japoneses reconstituíram

a área dizimada? Em um ano todas as estradas estavam de pé. Não moramos no

Japão. Como a Eliane falou, temos leis para tudo. Somos um País sueco em leis. Leis

e  legislação,  há  para  tudo.  No  entanto,  às  vezes,  parecemos  o  Sudão,  como

execução, como ação. Somos o País da inspiração, mas ruim de transpiração. Na

hora da inspiração, todo mundo é mobilizado, é nobre. Na hora de trabalhar: “Onde

estão os escravos para carregar as coisas?” Não o fazemos. Essa insatisfação, essa

quebra, essa dicotomia entre o que achamos que somos e aquilo que fazemos de

fato gera uma profunda insegurança na sociedade, uma profunda insatisfação.

As manifestações começaram contra a tarifa. Agora as manifestações são contra

tudo. Está parecendo a Praça Tahrir, está parecendo a Primavera Árabe. Todos estão

se rebelando contra tudo. O que quebraram? Bateram em bancos, quebraram bancas

de jornais e ônibus. Estão quebrando tudo. Outro aspecto da diferença? Quem lidera

isso? Ninguém. Vivemos sob outros aspectos das sociedades inteligentes. Os líderes

se formam nas redes sociais, fazem convocações, fazem as coisas e desaparecem.

Essa é outra dificuldade.

Alguém  me  disse  que  conseguiram  criar,  no  “smartphone”,  um  aplicativo,  que

informa às pessoas onde estão as “blitze” da Lei Seca. E as pessoas bebem e fogem

dessas “blitze”. Perguntaram o que eu achava disso. Temos de colocar esse aplicativo

nas mãos do governo. O governo lida com tudo como se fosse um exército, com

Comandante.  “Comandante,  posso fazer?”  “Pode ir  lá”.  Eles  estão servindo como

exército. Estamos na guerrilha. Aquilo que seria importante, como ter o “smartphone”

para obter informações, também serve à rebelião, que não está só na quebração,

está  em  achar  mecanismo para  fraudar  leis,  etc.,  etc.  Em  nosso país,  temos  de

explicar aos estrangeiros o que é lei  que não pega. Estamos com problemas. Em

alguns lugares, esse negócio de lei não pegar nem passa pela cabeça das pessoas.

É impossível uma lei que não pega. É lei! No Brasil há leis que não pegam.
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É esse ambiente que provoca minha discussão. Tratei de sistemas inteligentes. Fui

muito favorecida pela presença do Prof. Milton, que me antecedeu e já falou sobre

muitas aplicações de sistemas inteligentes. Tornar uma cidade inteligente, tornar o

mundo  inteligente  significa  que  conseguimos,  diferentemente  do  passado,  ter

tecnologia  a  serviço  da  sociedade  para  facilitar,  melhorar  nossa  vida,  resolver

problemas que antes não tínhamos a menor condição de resolver, a não ser dentro

de estruturas esquemáticas.

Quando alguém me diz que é um cartesiano, para mim ele está superado. A pessoa

não pode mais ser um cartesiano. O esquema tem um chefe, que tem uma ordem,

que manda para um subchefe, para um subchefe, para um subchefe, etc. A ordem

sobe até o chefe outra vez. O esquema era necessário quando a complexidade do

mundo não cabia em nenhum sistema de informação. Tínhamos de simplificar a vida,

fazer coisas bastantes simplificadas. Esperávamos o comando, a voz, que alguém

dissesse:  “Faça.”  E  fazíamos.  Algumas  sociedades  vivem  ainda  assim,  porque

podem. Num pequeno Município de 20 mil habitantes, de 5 mil habitantes - e temos

mais de 2 mil deles no Brasil -, quando toca o sino da igreja, quando o padre chama,

as pessoas se reúnem na praça e decidem.

Ótimo. Eles ainda podem viver sob um comando antigo. Não podemos mais fazer

isso  nas  grandes  cidades  brasileiras.  Para  isso,  temos  a  Ciência  da  Informação,

organizando as informações e fazendo com que equipamentos dialoguem conosco,

nos substituam em atividades repetitivas, nos antecipem e nos deem até respostas.

Eu diria que as máquinas dão respostas melhores que as nossas. Claro que fazem

isso melhor. Não vai me dizer que um radar é pior que um guarda para fotografar

pessoas que passam o farol e superam a velocidade? O pior é que não se consegue

corromper o radar. Ofereça uma propina para o radar. Não vai acontecer nada. Você

só vai ver a foto ali. É claro que pode haver corrupção nos bancos de dados. Claro.

Tudo isso é obra do ser humano. No sistema rodoviário, o fato de se colocar câmeras

e sistemas de prevenção de acidente é muito importante. Nos transportes rodoviários,

sem a bilhetagem eletrônica, que se espalhou neste país, havia fraude. Tudo isso

está disponível. Não vou entrar em detalhes, porque o professor que me antecipou

mostrou aplicações em Viena, uma cidade que conheço também. Temos recursos, e
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eles estão disponíveis para essas funcionalidades. Temos reconhecimento facial e

antropológico,  temos  muita  coisa  implantada  em  nosso  país,  com  empresas

brasileiras  e  empresas  parceiras  com  o  estrangeiro.  Tudo  isso  existe.  Cidades  e

sistemas serem inteligentes supõe que, além dos equipamentos e da tecnologia que

facilita a condução e a gestão, devemos ter políticas inteligentes para usá-los. Caso

contrário, não vai adiantar nada. Nessas políticas inteligentes há questões envolvidas.

O que queremos resolver?

No tocante à mobilidade, nem vou entrar em detalhes. Tudo que vocês falaram faz

parte  dos métodos e  dos  objetivos.  Queremos cidades inteligentes para vivermos

melhor, vivermos com segurança, vivermos com saúde, vivermos confortavelmente,

vivermos com perspectivas futuras. Isso supõe que a inteligência vai fazer a nossa

vida melhor, menos violenta e mais solidária. Esses são os nossos objetivos.

Aqueles que me antecederam apresentaram um rol do porquê de avançarmos e

usarmos tecnologias. O Prof. Marcelo, que está ao meu lado, nos deu uma enorme

contribuição. Queria parabenizá-lo, porque ele mostrou que a tecnologia dá condição

a qualquer um para fazer o que precisa fazer, o que quer fazer e como fazer. E não o

contrário  disso.  O  Marcelo  disse  uma  coisa  certa.  Todos  nós  sempre  teremos

problema de mobilidade. Se vocês viverem até os 63 anos, como eu, ou um pouco

mais,  terão  problemas  de  mobilidade  em  algum  momento.  Então,  isso  é  muito

importante.  Um  desses  objetivos  é  sabermos  para  onde  queremos  ir.  Mas  como

construir esses objetivos? Posso dizer, Deputada, que estou em uma casa legislativa

e  sei  que  grande  parte  da  responsabilidade  deve  ser  construída.  Concordo

plenamente com a Liane, que disse que temos de construir isso em ambiente político.

Se não nos faltam recursos e tecnologia, desencontrados ou desnivelados, ou que

não sejam de Primeiro Mundo, se não nos faltam problemas a resolver e se não nos

falta disposição e temos um bom diagnóstico acerca do que queremos, onde está a

nossa incapacidade? Nesse ponto, vou fazer uma discussão com base na fala da

Liane.  Onde  está  a  dificuldade  de  sair  do  “Brasil-Suécia”  para  o  “Brasil-Sudão”?

Como fazer  essa  aproximação  entre  o  que  sabemos  formular  e  o  que  sabemos

executar? Aí está o profundo hiato entre o que dizemos.

Não somos alemães, sabemos disso. Na Alemanha, o cara faz um plano e morre
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por ele. Ele o obedece cegamente e fica irritado quando alguma coisa dá errado e

repete, repete e faz. Nós fazemos um plano. No primeiro problema, o que fazemos?

Jogamos o plano fora e começamos a improvisar, porque somos criativos. E nunca

temos  o  plano a  nosso favor.  Creio  que fazemos planos demais  para usá-los  de

menos. Talvez devêssemos fazer menos planos, usá-los um pouco mais e dizer aos

alemães que, de vez em quando, é preciso jogar algum plano fora. No passado, eles

fizeram alguns planos que foram desastrosos para a humanidade e os cumpriram

quase na totalidade; só não os cumpriram na totalidade, porque perderem a guerra.

Então, alguns planos têm de ser jogados fora. Esta é a primeira questão: temos de

aproximar nossa capacidade de formular planos da capacidade de execução.

Ao pensar em mobilidade, basicamente temos de entender que vamos peitar uma

discussão para repactuar. Mobilidade é uma resultante, todos a querem. Quem possui

automóvel,  que  é um bem tão  desejado e  caro,  precisa usá-lo  e  se  sente  muito

prejudicado quando isso não acontece. Quem não tem e sonha um dia ter carro, mas

faz uso do transporte público, também tem direito à mobilidade. Quem anda a pé

também tem esse direito.  Quem transporta mercadorias,  também. Não adianta só

punir caminhões. Se não os deixarmos entrar na cidade, vamos comer o quê? Vão

comprar e servir o quê? Não adianta. Todo esse pacto precisa ser refeito. Mas, para

fazer isso, supõe-se que teremos de fazer muita política. Teremos de recolocar os

pesos  de  cada  segmento.  E  nossa  querida  democracia  é  desigual  nos  pesos

relativos. Alguns têm muito peso, além do seu próprio peso demográfico, e outros

pesam muito pouco. Quando chega a hora da eleição, a coisa fica tão embaralhada,

que muita gente vota contra si mesmo. É impressionante como há muita gente que

vota contra seu interesse. Então, é essa construção que precisamos igualar.

Vejo o pessoal  querendo discutir  plano de mobilidade na cidade,  já  contratando

consultoria  para  fazer  pesquisa,  fazer  isso  ou  aquilo,  mas  isso  não  é  plano  de

mobilidade.  Temos  de  fazer  um  acordo  político.  Quando  vamos  sair  do  discurso

marcado pelo “bom -mocismo”, de que o transporte público é essencial,  de que o

transporte coletivo é uma coisa maravilhosa e precisamos tê-lo? Mas onde está a

prioridade  ao  transporte  coletivo  na  rua?  Não  há.  Onde  está  a  prioridade  ao

transporte público no investimento? Não há investimento.
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A moda agora é fazer ponte estaiada. A cidade que não tem ponte estaiada não tem

postal e não vai aparecer por aí. Todo mundo está fazendo ponte estaiada. E a ponte

estaiada faz parte desse espaço público que iremos criar para o automóvel? Ou será

a mesma ponte estaiada com restrição para passar ônibus como foram construídos

os túneis em São Paulo? Quando vamos deixar de lado o discurso do “bom-mocismo”

para enfrentar o problema? Para isso precisamos dizer: “Automóvel,  você vai ficar

apenas com uma parte da rua, não vai ter tudo”. Não se pode falar assim por causa

da opinião pública. Que opinião pública é essa? A opinião de quem tem automóvel?

Sim. Quem tem automóvel é muito mais ouvido do que quem não o têm. Tanto é que

quem não tem automóvel  sonha em tê-lo,  em ser  igual  a quem o tem, para  ser

ouvido.  Isso  é  óbvio:  “Eu  quero  ser  ele”.  Quando  se  expulsavam  pessoas  que

entravam com Havaianas no “shopping”, e o cara tinha de ter um tênis, brigava-se por

ele. Agora, por causa da Gisele Bündchen e outros, as Havaianas são modernas, pois

se  anda  com  elas  em  Paris.  Agora  todo  mundo  pode  entrar  em  “shopping”  de

Havaianas. É isso que está acontecendo. As pessoas se comparam, e todas querem

ter as mesmas coisas dos que têm voz.

Quando há assalto,  morte e assassinato num bairro da região Sudoeste de São

Paulo,  há marcha, reza, fita branca, abraço em praças etc.  Quantas pessoas são

mortas na periferia e passam anonimamente pela mídia! É um desequilíbrio. Aqueles

que pensam têm de assumir  o papel de trazer para o processo aqueles que não

pensam,  que não  têm voz.  Essa é  a  função das  pessoas  esclarecidas,  que  não

podem  pensar:  “Somos  da  classe  B  e  não  podemos  nos  misturar  com  os

diferenciados”. Mas a classe B é diferenciada. A maioria das pessoas não pertence à

classe B, a maioria precisa de apoio. Para isso, temos de transformar os processos

de mobilidade, leis e planos em processos eminentemente políticos, de construção de

um  novo  pacto.  Quem  financiará  o  transporte  público?  Vocês  acreditam  que  o

dinheiro será retirado da educação, da saúde, da segurança? Quem garante subsídio

para o transporte público no Primeiro Mundo? O setor privado. O transporte privado

tem de subsidiar o público. Temos de encontrar maneiras de fazer isso.

O  problema  das  calçadas  também  precisa  ser  resolvido,  mas  não  dizendo:

“Proprietário,  faça  sua calçada”.  Se ela  é  parte  do  sistema viário,  por  que é  um
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problema  dos  proprietários?  O  problema  é  do  sistema  viário.  As  pessoas  são

atropeladas no asfalto porque não há calçadas. Mas deram ao carro a melhor parte!

Vocês observaram que as ruas são iluminadas para os veículos e as calçadas são

escuras? Ninguém coloca luz onde as pessoas andam e sim onde os carros passam.

Mas eles já têm luz própria, seus olhinhos, suas lâmpadas. É esse o pacto que tem

de ser feito.

Passarei às mãos da Deputada um caderno que a ANTT elaborou sobre todas as

coisas importantes que o nosso Brasil possuí sistemas de informação aos usuários,

centros de controle operacionais - CCOs. Deixo esse material como subsídio à nossa

querida Assembleia Legislativa de Minas Gerais.

Há muito o que fazer no âmbito dos governos, dos departamentos, dos segmentos.

Não seremos inteligentes, como diz o Prof. Milton, se não formos solidários. E essa

solidariedade também deve ocorrer  nos  órgãos  governamentais,  departamentos  e

setores.  Se  trânsito,  transporte  público  e  segurança  não  se  integrarem,  de  nada

adiantará, seremos burros, porque o que um faz o outro destrói. A inteligência obriga

a uma sinergia,  e  a tecnologia é somente um meio  para  se fazer  isso.  Portanto,

continuamos tendo sempre o problema.

Seria  importante  um  novo  arranjo  institucional,  mas  se  não  pactuarmos

politicamente, esse novo arranjo não nascerá. Temos uma oportunidade: tramita no

Congresso  Nacional  o  novo  Estatuto  da  Metrópole.  Vamos  continuar  fazendo

belíssimas leis, então vamos descer à Terra. A Assembleia Legislativa exercerá um

papel fundamental se contar com a participação dos Municípios que se dispõem a

discutir o tema. Prefeitos, Vereadores, Diretores de escolas, comerciantes, todos têm

de discutir a mobilidade, que não é uma matéria de especialistas apenas. É preciso

chamar também o pessoal do bairro,  quem não tem carro,  quem não usa ônibus

porque é excluído, enfim, todos têm de estar unidos. A classe política esclarecida tem

de contribuir para equilibrar o jogo da disputa política, para fazer com que aqueles

que não têm voz passem a tê-la. Se eles forem mais uma vez esquecidos no plano da

mobilidade, faremos um papel que agrada a gregos e goianos, porque aos troianos

não damos mais nada, e a classe esclarecida voltará para casa com a consciência

tranquila, e tudo continuará no “status quo”. Muito obrigada. Até a próxima.
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- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à apresentação de “slides”.

A Sra. Presidente - Nós é que agradecemos sua exposição.

Registro de Presença

A Sra. Presidente - Agradecemos e cumprimentamos o jornalista Marcos Fagundes

pela presença.

Esclarecimentos sobre os Debates

A Sra. Presidente -  Informamos que a publicação das atas deste ciclo de debates

estarão disponíveis em versão eletrônica no “Diário do Legislativo” do dia 29 de junho

e poderão ser acessadas pelo portal da Assembleia Legislativa: www.almg.gov.br.

Neste instante, daremos início aos debates. Solicitamos àqueles que fizerem uso do

microfone que se identifiquem, sejam objetivos e sucintos, dispensada a formalidade

das saudações pessoais.  Pedimos também que entreguem antes sua contribuição

por escrito à assessoria. Cada participante disporá de até 2 minutos para fazer a sua

intervenção.  Lembramos que a leitura e apresentação oral de questionamentos aos

expositores serão feitas de acordo com o volume de inscrições recebidas.

Debates

A Sra.  Presidente  -  Agora  passaremos  aos debates.  Informo que já temos  três

inscrições, uma por escrito e duas orais. Passamos a palavra à Liane para responder

a uma que foi feita por escrito por Susane: “Se a mobilidade urbana é uma política

pública,  com  o  que  concordo,  não teríamos  então de  fortalecer  os  conselhos  de

direitos? Não teríamos também de acompanhar a questão orçamentária - PPA, LOA,

LDO?”. A Liane poderia responder.

A Sra. Liane Nunes Born - Sem dúvida nenhuma. Acho que a Valeska até finalizou

superbem essa minha visão. Se não fizermos nosso papel, não nos organizarmos em

todas  as  instâncias,  em  todas  as  esferas  de  participação,  e  tentarmos  mudar  a

correlação de forças que hoje está dada e que mantém a atual realidade... Porque o

que mantém a atual realidade é a correlação de forças, como o Prof. Marcelo muito

bem cochichou no meu ouvido, que se dá nos bastidores e não aqui. Essa correlação

de forças que se dá nos bastidores é que mantém as condições atuais,  é o que

devemos quebrar participando de todas as esferas e fazendo com que isso mude.

Não me pergunte como, se eu soubesse qual é a fórmula mágica de quebrar essa
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correlação que hoje é dada eu já teria me manifestado, porque me manifestar é uma

coisa que sempre faço, tenho opinião e a exponho. Mas acho que é participando,

acho que é cada vez mais atuando dentro dos campos político e democrático.

A  Sra.  Presidente  -  Quem  quiser  se  manifestar  oralmente...  Chamo  Dorinha

Alvarenga, arquiteta urbanista. Ela vai fazer a pergunta também à Liane. Pois não,

Dorinha.

A Sra.  Dorinha  Alvarenga  -  É  um  prazer  enorme  estar  aqui  com  os  colegas

arquitetos urbanistas e outros profissionais da área de mobilidade urbana. O que você

disse,  Liane,  e  o  que  a  Valeska  trouxe  de  certa  maneira  bateram  com  uma

ressonância  muito  grande.  Não  há  como  assistirmos  às  cenas  que  estão  sendo

expostas nos grandes centros. Também existe uma mobilização em Belo Horizonte

pelas redes sociais, o evento deve ocorrer nos próximos dias. O que verificamos é

que,  se  na  década de 60 havia  uma ditadura militar,  estamos,  sim,  vivendo uma

ditadura econômico-política. Acho essa ditadura muito séria, porque talvez nem todos

tenham consciência dela.

A primeira coisa que digo é: se temos tecnologias e marcos regulatórios, o que seria

o  resultado?  O  financiamento  público  de  campanha,  a  única  maneira  viável  de

caminhar  ou  seria  o  movimento  da  sociedade,  como na  Islândia,  onde  todos  os

políticos foram retirados dos seus espaços públicos pela sociedade civil nas ruas?

Isso não vemos falar, foi uma revolução feita em 2010 - não é, Mílton Nogueira? -

pela sociedade, sem armas, sem nada, apenas o povo nas ruas contra o processo.

Saúdo a Deputada Liza Prado, as mulheres fazem diferença na Casa Legislativa.

Concordo plenamente com a Valeska quando ela fala da necessidade do pacto social.

A pergunta é para todos da Mesa: como fazer que isso ocorra, as propostas, desde a

revolução, desde a questão de sair do marco teórico e o pacto social da Valeska?

Obrigada.

A Sra. Presidente - Agradecemos. Queria informar que a pessoa que for utilizar a

palavra  oralmente  se  identifique.  Concederemos  2  minutos  para  intervenção.

Faremos uma pergunta da Elaine Matilde Resende para que o Marcelo responda.

Existe lei que obriga a implantação de sinal sonoro? Se há lei, por que isso não é

implantado? Cada local pode fazer ou não a sua lei. Aqui temos uma lei a respeito
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disso;  vi-a  recentemente.  Peço  à  nossa  Consultoria  que  a  pesquise,  assim

poderemos responder à Elaine. Passo a palavra para o Marcelo.

O Sr. Marcelo Pinto Guimarães - Eu não conheço lei que define a implantação de

sinal  sonoro.  O  sinal  sonoro  é  um  programa  aplicado  em  algumas  cidades.  É

aplicado, dependendo do clamor social, e pode dar certo ou não. O grande problema

do sinal sonoro é que ele chega a incomodar a comunidade, principalmente nas altas

horas da noite, quando o sinal fica piscando. Então, muitas vezes, se a tecnologia for

mal aplicada, a resposta negativa fará com que ela seja deixada de lado. Mas não

existe lei para isso. Não existe uma determinação de obrigatoriedade para esse tipo

de sinalização.

A Sra. Presidente - Marcelo, aproveite que a palavra está com você e responda a

outra  pergunta.  A Sra.  Maria  Jaqueline,  Secretária  de Desenvolvimento Social  de

Conselheiro  Lafaiete,  faz  a  seguinte  pergunta:  “Por  que  a  maioria  dos  ônibus

intermunicipais  possuem  placa  de  acessibilidade  e  não  são  acessíveis?  Falta

fiscalização?”.

O Sr. Marcelo Pinto Guimarães - Muito obrigado pela pergunta. Essa pergunta é

muito coerente. Há má interpretação em relação à acessibilidade, criando em nós

uma reação negativa bem discreta, mas com o passar do tempo o conceito vai sendo

lapidado.  É  a  ideia  da  acessibilidade  assistida,  que  a  norma  técnica  coloca  em

situações muito especiais,  ou seja,  quando não é possível  fazer  qualquer tipo de

adaptação. Então, prevê-se que, se houver um profissional técnico, este deverá ser

responsável por uma tomada de decisão, por uma postura para resolver o problema

de maneira imediata. Essa seria a acessibilidade assistida. Então, com isso, retirou-

se a ponte da obrigatoriedade prevista no Decreto Federal nº 5.296, segundo o qual o

transporte coletivo deve ser acessível. Assim como vemos nas cidades ônibus com

elevadores e tudo mais, vemos também ônibus intermunicipais com um símbolo de

acesso, sendo que a única coisa que existe é a reserva de um assento para a pessoa

miraculosamente  ser  acomodada  nele.  Aí,  lógico,  na  primeira  parada,  quando  a

pessoa precisar ir ao banheiro, não terá condições de descer e, quem sabe, o milagre

acontecerá novamente quando o ônibus chegar ao seu destino. Esse é um distúrbio

muito sério, principalmente para o Brasil, que está se abrindo para o estrangeiro em
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função dos eventos internacionais. Os estrangeiros vão ver o símbolo de acesso e

não vão entender nada. Na verdade, o símbolo foi mal aplicado, simplesmente uma

distorção conceitual.

Deve haver uma manifestação mais contundente junto à Procuradoria da República

- já conversamos a respeito disso -, que é responsável pelos ônibus interestaduais, e

a  Promotoria  do  Estado,  que  é  responsável  pelos  ônibus  estaduais,  para  que

realmente a aplicação do símbolo seja feita com a adequada acessibilidade ambiental

dentro dos coletivos.  Eu trouxe um “slide”  para demonstrar o assunto,  mas como

percebi que o tempo seria exíguo para tantos apresentadores, não o mostrei. Isso é

muito importante. Que a nossa fala acompanhe atos coerentes com os conceitos.

A  Sra.  Presidente  -  Agora  vou  passar  a  palavra  à  Valeska,  para  as  suas

considerações. O próximo a falar é Anderson Pereira, do gabinete do Vereador Gilson

Reis; depois,  Frederico Guimarães, da Nujup; em seguida, o Prof. José Aparecido

Ribeiro, da Asseminas; e depois a Associação dos Deficientes de Contagem.

A Sra.  Valeska  Peres  Pinto  -  Primeiramente,  gostaria  de  dizer  que precisamos

recusar  respostas  fáceis  e  soluções  milagrosas.  A primeira  atitude  das  pessoas

informadas é aceitar respostas fáceis, porque isso é eleição de culpado. Isso é achar

alguém para botar na forca e achar que resolve. Em segundo lugar, está a educação,

que  é  um  processo  lento,  mas  temos  recursos.  Falando  em  tecnologia,  hoje  a

educação  já  nem  mais  requer  ir  à  escola.  Temos  a  educação  a  distância,

multiplicando a capacidade de compartilhar informações. Só em São Paulo, na área

de educação de trânsito, mais de 57 mil pessoas estão na escola de educação a

distância, multiplicando a capacidade de disseminação de valores. Então, temos de

investir em educação tanto na educação formal como na continuada.

Em terceiro lugar, temos de aproveitar uma coisa maravilhosa que aconteceu no

Brasil, que é Lei da Transparência. Temos hoje a condição de exigir a abertura de

documentos, conhecer os Orçamentos, em que se investe, como se gasta o dinheiro

e, às vezes, como se gasta mal. Vamos ter de saber quanto é que estamos gastando

na Copa do Mundo. Ascendemos a R$2.000.000.000,00 na reforma do Maracanã; a

mais de R$1.000.000.000,00 no Estádio Nacional. É claro que em algum lugar esse

dinheiro vai faltar. É bom que tenhamos bons eventos, que tenhamos um monte de
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coisas, mas temos de saber quanto custam as decisões. Então, esse tipo de decisão

se faz pela construção dos meios.

Por último, para concluir, temos de mudar a escala da participação. Os conselhos

populares  que  foram  criados,  na  primeira  década do  século  XXI,  à  luz  do  plano

diretor, à luz do Estatuto das Cidades, logo vão estar vazios, pois estão dominados

por uma minoria, que fica lá falando de coisas e não acompanham a realização delas.

Temos  de  usar  as  redes  sociais  a  serviço  da  participação.  Elas  não são  nossas

inimigas. Quantos conselhos estão nas redes sociais, como Facebook? Fazendo o

exercício do Twitter temos um potencial de participação. Por que não levamos essas

questões  que  discutimos  nos  conselhos  para  dentro  das  redes  sociais?  Se  os

conselhos  viraram  reféns  de  políticos,  para  se  elegerem,  de  governos,  para  se

perpetuarem, ou de segmentos, para conseguirem coisas, vamos colocar abaixo toda

a estrutura democrática que a Liane falou. Hoje, praticar a democracia não é só ir a

uma reunião; é estar na sua casa, tuitando, falando, convencendo também.

Tenho conversado muito com a Ermínia Maricato. Temos de usar esses recursos a

favor das lutas sociais, em vez de demonizá-los. Daqui a pouco vão demonizar as

redes sociais, fechar o Facebook. A única coisa que não recomendo no Facebook é

quem tem muito namorado colocar no perfil, porque será descoberto.

A Sra. Presidente - Com a palavra, o Sr. Anderson Pereira, do gabinete do Vereador

Gilson Reis, que fará uma pergunta dirigida a Rosely Fantoni.

O Sr. Anderson Pereira - Boa tarde a todos. Cumprimento toda a Mesa, na pessoa

da Deputada Liza Prado e também do Deputado Paulo Lamac, que estão conduzindo

muito bem esse ciclo de debates. Rosely, sou motociclista e sei muito bem como é

andar de motos e todos os perigos que envolvem essa atividade, principalmente aqui

em  Belo  Horizonte.  Quero  informar  que  há  uma  diferença  muito  grande  entre

motociclista, motoboy, motofrete, mototáxi, telegás, o que for alguma coisa de moto.

Quando vejo uma moto nova na rua, um cara com um capacete novo, placa nova,

fujo dele, sumo do lado dele. A pista para formação de motociclista é um matadouro.

Lá, dá-se uma voltinha, põe-se a mão para o alto, mas é um matadouro, pois não

preparam as pessoas para andar nessa selva que é o trânsito de BH. Há algum

estudo sobre em quais categorias de condutores de motos ocorrem mais acidentes?
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São com os motociclistas ditos profissionais ou com os mais normais, assim como

eu? Nem tanto normal também. Há alguma proposta para educar as pessoas, os

motoristas, motociclistas, pedestres e usuários? O que mais vejo no trânsito de Belo

Horizonte é uma irracionalidade. As pessoas são muito estressadas.

Se pegarmos a Avenida Cristiano Machado às 6 horas da manhã... Não sei se é

melhor sair às 6 horas ou sair em cima da hora. Moro na região Norte e normalmente

gasto 10 minutos até o Centro da cidade. Então, não vejo diferença de sair às 8 horas

ou 8h50min, não há diferença. A diferença é o trânsito e as pessoas. Às 8 horas da

manhã são as pessoas loucas, e às 9 horas são as pessoas que podem trabalhar

mais tarde, é mais tranquilo. A diferença é essa.

Quero  falar  sobre  uma  indignação  que  tenho.  Agora  vai  haver  a  Copa  das

Confederações, e BH está sem mendigos, não há mais mendigos na cidade. Também

não pode haver mais manifestações, não podemos acessar o jogo, não podemos ir

ao Mineirão ver as pessoas entrando. Imaginem agora se o Brasil chegar à semifinal.

As pessoas ou as “neymarzetes” não poderão ir lá ver o Neymar, não poderão vê-lo

nem de longe. Não podemos ir lá, estamos proibidos de entrar no local. A decisão da

Justiça de proibir essas manifestações vai mexer com a autoestima das pessoas que

“correm atrás” e estão sendo subjugadas, pois não concordam com o jeito de ser e de

viver que está sendo imposto. Muito obrigado a todos.

A Sra. Rosely Fantoni - Anderson, estamos vivendo dois conflitos, um físico e um

político. O físico é: dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Esse é o

problema.  E  o  político:  cada  um  tem  um  interesse  em  determinada  hora.  Como

pedestre tenho um interesse, como motociclista tenho outro, como motorista outro, e

cada um quer ser atendido. E há um problema,  pois  não dá para atender todo o

mundo ao mesmo tempo. Esse é o grande conflito de uma cidade como a nossa e

como tantas outras que optaram pelo sistema de transporte individual como forma de

deslocamento.

Em  relação  aos  estudos,  temos  alguns  interessantes.  Mas  pasmem,  hoje,  em

grandes centros urbanos, a moto, o acidente de moto tem vitimado mais do que o

pedestre. E também há um grande número de amputações. E quem é essa pessoa

que  está  morrendo?  É  o  homem  jovem.  A  princípio  achávamos  que  eram  os
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profissionais, como o entregador de “pizza”, por exemplo, mas nas pesquisas vemos

que são as pessoas que usam a moto para deslocamento. Sei que às vezes existe

um preconceito contra o motociclista, contra o motoboy, a gente ouve muito sobre

isso. Mas essa é uma forma de começarmos a conversar e discutir, pois não dá para

retirar o motociclista do sistema. Temos de trabalhar com ele. As vias também não

contribuem, pois, se observarmos as faixas onde os veículos trafegam na Avenida

Cristiano  Machado,  são  mais  estreitas  em  relação  a  outras  vias.  Então,  muito

provavelmente  o  motociclista,  que  vai  trafegar  entre  os  carros,  tem  grande

possibilidade de se dar mal. Por quê? Porque vão ampliando a via e depois tentam

colocar as faixas ali dentro. De repente, a faixa fica um pouco mais estreita do que o

adequado, o motociclista vai para o meio e pode se dar mal.

Sobre a sua outra observação, que diz respeito à proposta de educação, mencionei

que fizemos um estudo sobre o transporte por  mototáxi  e somos contra.  Há uma

cartilha  sobre  um  trabalho  de  educação  proposto,  mas  particularmente,  como

educadora,  acho  paliativo.  O  processo  tem  de  começar  em  uma  excelente

qualificação. A começar pela qualificação do instrutor que vai capacitar a pessoa e

formá-la como motociclista. Participei de dois estudos do Denatran: Enit e Enete, que

avaliaram no Brasil - não estou falando de Belo Horizonte e Minas - a condição desse

instrutor.  E  há  muita  defasagem  com  relação  ao  que  seria  necessário  como

informação. Com isso, temos um problema na formação e na linha de frente, que é

exatamente essa pessoa no contexto urbano.

Ainda falta que observemos a determinação estabelecida no código de que o maior

cuida do menor, ou seja, o motorista de ônibus cuida do motorista de carro, que cuida

do motociclista, e assim por diante, até o pedestre.

Só discordo de uma afirmação que se fez aqui.  A educação não é para daqui a

muito tempo, mas para agora. A orientação que dou agora para a minha filha ela

aprende agora. Ela, que está aqui e pode testemunhar o que digo, tem hoje 24 anos,

é uma arquiteta e foi educada para o trânsito desde pequenininha. Não posso garantir

toda uma sociedade a partir dela, mas posso garantir que ela é educada no trânsito, e

acho que temos de começar por aí. Se cada um falar com seu filho pequenininho, de

5 anos, que está na cadeirinha, para colocar o cinto, ele vai colocar. O problema é



1673
____________________________________________________________________________

que a gente não orienta as crianças, e a coisa não cai do céu.

A Sra. Presidente - Passo a palavra ao Sr. Frederico Guimarães, da Nujup da PUC.

Por estarmos com muitas perguntas, pedimos ao pessoal que seja bem objetivo.

O Sr. Frederico Guimarães - Eu...

A Sra. Presidente - Não estou falando com você especificamente; estou pedindo a

todo o mundo ser objetivo.

O Sr. Frederico Guimarães - Sim, porque de manhã minha palavra foi meio cortada.

Mas tudo bem...

A Sra. Presidente - Não vou cortar sua palavra, não.

O Sr. Frederico Guimarães - Eu sei que a senhora não tem essa postura.

A Sra. Presidente -  Era só um aviso de que já estamos com muitas perguntas.

Então, solicito aos nobres expositores que anotem as observações e respondam a

todas de uma vez, para sermos mais práticos. Você tem a palavra, Frederico.

O Sr.  Frederico Guimarães - Profa.  Valeska,  a cada dia acredito mais em duas

coias:  desobediência  civil  e  anarquia,  infelizmente.  Diante  da  situação atual,  que,

como se disse, é de proibição, e lembrando que hoje pela manhã um Tenente disse

que as manifestações atrapalham o trânsito e se vangloriou do fato de, infelizmente, o

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais ter proibido a manifestação popular

nessa segunda-feira, acredito cada vez mais nisso. Sei que a desobediência leva ao

vandalismo etc., mas é a minha opinião.

Mas, considerando o contexto das falas que se fizeram aqui, destaco três palavras:

“solidariedade”,  “republicanismo”  e  “pluralidade”,  que  resumem  tudo  o  que  foi

colocado. Pela solidariedade, vê-se o outro; a ela alie-se o pluralismo, pelo qual se vê

que o outro é diferente e que é preciso respeitar a diferença; por fim, acresça-se o

republicanismo, pelo qual a pessoa toma para si, como cidadão, a coisa pública, a

“res  publica”.  Bastaria  isso.  Se  exercêssemos  essas  três  palavras,  princípios

constitucionais que sustentam a República brasileira, conseguiríamos resolver muitos

problemas.

Mas  a  minha  pergunta  vai  para  o  Prof.  Mílton,  que,  em  uma  das  reuniões

preparatórias  de  que  participamos,  falou  da  sua  experiência  em  Viena.  Fiquei

“matutando” no sentido de nos compararmos com a Europa, que tem outra realidade,



1674
____________________________________________________________________________

ainda mais que hoje estou estudando o novo constitucionalismo latino-americano - o

que a Bolívia e o Equador estão fazendo -, em respeito à diferença e ao pluralismo.

De qualquer foram, gostaria de saber como isso foi construído em Viena. Houve

participação social,  como a Liane bem disse? Houve democracia, com toda a sua

representação? Estou falando em representação, porque não existe democracia da

maioria, isso é uma falácia do liberalismo, que inventou essa história para sustentar o

capital  como poder.  Então,  como foi  construído  esse  sistema a que  o senhor  se

referiu?  Foi  só técnico,  de cima para  baixo,  ou foi  feito  horizontalmente,  que é a

melhor maneira de voltarmos a ter a nossa ágora? Porque, por meio da tecnologia, é

possível, Dra. Valeska, todo o mundo opinar sobre determinado assunto. Era isso.

A Sra. Presidente - Peço aos expositores que anotem as perguntas para respondê-

las posteriormente. Com a palavra o Sr. Júlio Figueiredo, da Fábrica de Ideias.

O Sr. Júlio Figueiredo - Boa tarde a todos. Sou Júlio Figueiredo, empreendedor e

sócio  proprietário  da  TI  MOB,  uma  “start  up”  para  fomentar  ideias  e  projetos.  A

mobilidade  urbana  é  o  nosso  objetivo.  Não  vou  fazer  uma  pergunta,  mas  uma

ponderação baseada em todo o debate que travamos nesses dois dias, mas com foco

no painel de agora e trazendo a discussão para a vivência prática.

Sr. Milton, nós temos um projeto estilo Viena, um projeto incluso na característica

de “smart fit”. O que é o nosso primeiro projeto? É um estacionamento rotativo digital

para substituir o talonário normal, adesivo, com solução “mobile”. Pode-se comprar a

recarga  nos  POFs,  na  internet.  Enfim,  ele  é  não  excludente,  abrangente.  Não

excludente no  sentido  de  que permite todo mundo utilizar  ao  mesmo tempo,  tem

tecnologia. Meu pai, por exemplo, que não usa celular, pode comprar uma recarga e

estacionar  o  carro normalmente.  Então,  para o usuário  é  fantástico.  Para  o  setor

público é legal e funcional, por quê? Porque permite todo o controle do ecossistema.

Eu permito controlar os fiscais, os veículos, onde eles estão, a que hora estacionam.

Enfim, trata-se de um projeto com uma tecnologia fantástica. Sou suspeito em dizer,

mas é fato.

Bacana, fizemos o projeto. Está pronto. Em maio, houve o Congresso Mineiro dos

Municípios e o apresentamos, saímos de lá com algumas visitas. Quando me deparei

com as Prefeituras, vi uma necessidade que todos têm. Porém, nas visitas, o que
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observamos? Os Municípios não estão preparados. Surgiram perguntas do tipo: “É

bacana, é legal, mas o que é um estacionamento rotativo?” Como se não soubessem.

E  também  encontramos  Municípios  não  preparados,  com  legislação  local  não

aderente,  fiscalização  que  muitos  não  conseguem  fazer.  Dessa  observação,  há

perguntas que faço. Quanto saí do setor privado para ingressar na venda de produtos

para o setor público, alguns me disseram que eu era maluco, porque o setor público

não paga. Da mesma forma, quando chego no setor público, o pessoal me tacha de

empresário que quer se apropriar da mais valia do setor. E não é verdade. Fazendo

um  paralelo,  sou  empreendedor;  o  empreendedor,  sem  menosprezar,  faz  como

estagiário: bate para gol, chuta, cabeceia, corre atrás. Não tem recurso, mas, enfim,

onde quero chegar?

Pela manhã, o João Luiz falou que é necessário uma tarifa de remuneração justa

para ressarcir o custo e remunerar o capital na produção do serviço. Não é errado,

pessoal, o empresário vir e ter uma receita. O que é errado é essa receita não ser

condizente com aquilo que ele entrega. Muitas vezes acho que temos de ter essa

noção.  E  faço  um  paralelo  maior  com  a  questão  social:  muitas  vezes,  quando

estamos no trânsito, não olhamos a razão de quem devemos ser, mas de quem eu

sou. Por exemplo, se sou pedestre, reclamo do motorista do ônibus, do motoqueiro,

do taxista; se sou o taxista, reclamo do pedestre. Enfim, todo mundo reclama de todo

mundo, e ninguém chega para criar um ecossistema onde todo mundo conviva bem.

Finalizando, uma vez que o tempo disponível para mim encerrou, quero dizer que,

tecnologia, quando é eficiente, é usual, haja vista o Orkut falando da Lei Seca. Todo

mundo adere. Agora, quando ela não é abrangente e usual, no meu entendimento,

ela não gera cultura de uso e só é mais um sistema. Era o que eu queria dizer. Muito

obrigado.

A Sra. Presidente - Nós agradecemos. Com a palavra, o Sr. José Aparecido Ribeiro,

da ACMinas

O Sr. José Aparecido Ribeiro - Deputada Liza Prado, quero ressaltar o romantismo

de  ontem,  que  foi  substituído  pelo  realismo de hoje.  Parabéns  à  composição  da

Mesa. Prof. Milton, a revolução está em curso, não tem volta mais. O Brasil vai sair da

letargia. Eu e o Márcio, meu amigo, já preparamos o nosso tênis e estamos apenas
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esperando  essa onda  quântica  afetar  todo  mundo  e  afetar  alguém  aqui  em Belo

Horizonte. Isso porque nós ficamos para trás. Minas era referência em revolução. Nós

hoje somos referência em reverência. Nós nos reverenciamos a algumas famílias que

mandam no Estado e políticos que mandam no Estado.

Liane,  eu  te  conheço,  temos  experiências  profissionais  juntos,  você  é  demais,

campeã. Ontem eu declarei amor pelo cara do Idec, Ipea, declarei hoje pelo João Luiz

e pelo Chiquinho, e agora vou declarar para você.

A Sra. Presidente - Você tem o coração grande.

O Sr. José Aparecido Ribeiro - Você sabe que o transporte é subsidiado no mundo

inteiro. Por que não é no Brasil, Liane? Pelo amor de Deus, diga-me!

Prof.  Valeska, a medida do mundo é a nossa medida, como acabou de dizer  o

nosso amigo.  Há momentos em que somos pedestres, e esbravejamos contra os

carros, contra o transporte, contra todos. Infelizmente o espaço público precisa ser

dividido  equanimemente,  de  acordo  com  os  interesses.  De  novo,  entramos  na

revolução.  Quem fala  mais  alto  é que acaba sendo ouvido.  Com todo respeito à

Deputada que faz parte da Mesa, nós temos um modelo eleitoral falido, podre, que

cheira mal. Não temos eleições, ou seja, com raríssimas exceções, e a Deputada Liza

Prado é uma delas. A maioria dos mandatos são comprados. Nós sabemos disso.

Não tem nada de eleição ganha, não.

É uma sacanagem total. Quem está nos ouvindo pela TV que saiba disso. Tudo

passa por aí. O modelo eleitoral, que cheira mal, que apodreceu, precisa ser refeito. E

sabe  por  quem  será  refeito?  Por  nós.  Não  esperem  que  ele  seja  refeito  pelos

Deputados,  pelos  Senadores,  pelos  políticos  que conhecemos.  Jamais  farão isso.

Então,  Prof.  Milton,  a  revolução tem que partir  nessa direção.  O modelo eleitoral

precisa urgentemente de uma reestruturação, senão, é conversa mole, porque quem

decide a nossa vida está aqui, está na Prefeitura, no Palácio dos Despachos e no

Palácio do Planalto. Não são os técnicos, são os políticos.

A Sra.  Presidente  -  Passo  a  palavra  ao  Maurício  Peçanha,  da  Associação  das

Pessoas com Deficiência de Contagem. A pergunta vai para o Sr. Marcelo.

O Sr.  Maurício Peçanha -  Boa tarde a todos e a todas.  Cumprimento  todos da

Mesa, na pessoa da Deputada Liza Prado. Fiz algumas anotações. A fala de vocês é
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um aprendizado muito grande. Temos 853 Municípios?

A Sra. Presidente - Talvez aumentará agora.

O Sr. Maurício Peçanha - Então temos 853 Prefeitos, que deveriam estar aqui. Foi

tanta coisa boa, e tantas colocações que deveriam ser respeitadas e cumpridas. Um

decreto de 2004. Bem disse o Marcelo que está lá que o símbolo da acessibilidade do

ônibus  é  dois  bancos  reservados  atrás  do  motorista.  Acessível.  Colocam-me  lá

dentro, está bom. E assim é a vida da pessoa com deficiência, sempre colocada, não

incluída.  Em tudo.  Na escola,  lei  de cotas.  O MEC obriga,  tem que estar lá.  E a

acessibilidade  junto.  Mas  o  direito  é  transversal,  universal.  Não  é  para  mim,  a

acessibilidade  é  para  todo  mundo.  No  passeio  passa  todo  mundo.  Quer  dizer,

atualmente nem todo mundo. Hoje, pela manhã, escutei que se deve pensar em uma

pista para o motociclista. Diretamente pensei: então terão que arrumar para o usuário

de cadeira de rodas também, pois é complicado andar nos passeios. Não cito só a

questão da pessoa com deficiência, mas o cidadão que paga impostos, como todos

pagam; paga pedágio e IPVA. Um dia ele terá que escolher, ou paga o pedágio ou

paga o IPVA para ter a rodovia certa, o transporte certo, o respeito a sua pessoa.

Marcelo, sempre estou nas suas palestras. Anotei uma reflexão que quero lhe falar:

o que falta neste país, o que falta no nosso Município, o que falta no Estado, o que

falta  ao  poder  público  e ao gestor?  Vontade.  Primeiro,  tem  que haver  vontade e

também  respeito,  porque  não  somos  qualquer  pessoa,  somos  cidadãos.  E  outra

coisa: cabe a nós obrigá-los a fazer aquilo que é direito nosso. Você me passou muito

bem isso, e não me esqueci nunca. Onde passo, deixo isso. A minha reflexão não é

tanto sobre a pergunta que eu poderia fazer-lhe, porque você já é mestre. A reflexão

é: se hoje não começarmos a nos respeitar, ninguém vai nos respeitar. Obrigado.

A Sra. Presidente - Nós que agradecemos. Passo a palavra a Daniel dos Santos.

O Sr. Daniel dos Santos - Boa tarde a todos e a todas. Sou Daniel dos Santos,

estou hoje no Conselho Nacional das Cidades, no Comitê de Transporte e Mobilidade

Urbana da Secretaria  Nacional  de Transporte e Mobilidade Urbana.  Estou lá  pela

Federação das Associações do Estado de Minas Gerais - Fabemg -, e Confederação

Nacional das Associações de Moradores - Conam. Agora tenho o prazer  de fazer

parte da UPC. O companheiro Chiquinho falou muito bem hoje.
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Quero mandar um abração para o Maurício. Maurício, há muito tempo não o vejo.

Colaborei muito com vocês no São Rafael. Bacana. Quero só fazer uma chamada

aos nossos companheiros  e às  nossas companheiras  de todas as entidades.  Em

outubro,  começamos  a  fazer  a  discussão  de  uma  simples  comissão.  Depois

participamos de um encontro do Sudeste em São Paulo e criamos um fórum. Hoje a

maioria  do pessoal  está  colaborando com o  ciclo de  debates e o seminário,  que

ocorrerá.  Essa discussão só se iniciou aqui,  não pode parar.  Esse fórum tem um

papel superimportante, assim como as entidades. É preciso darmos continuidade a

esse trabalho,  pois  não é  algo  que acontecerá  hoje.  A lei  se  findará  em 2015 e

perpetuará mais para frente a fim de apresentarmos as nossas insatisfações. Para as

coisas melhorarem e acontecerem, dependerá muito de nós forçarmos as pessoas

politicamente.

É  preciso  subsidiar  os  Municípios  e  acompanhar  o  trabalho  que  será  feito.

Precisamos da participação,  de fato, do segmento e da população para ajudar na

elaboração do projeto. Além disso, precisamos evitar que cidades maiores elaborem o

projeto  e  Municípios  pequenos  sigam  os  grandes  e  se  esqueçam  de  fazer  a

discussão  que  é  tão  importante  com  a  população.  Creio  que  esse  fórum  estará

apontando  algumas  questões  para  o  Poder  Legislativo.  Companheiros  e

companheiras,  o  seminário  estadual  não  pode  acabar,  é  preciso  que  ele  seja

permanente e que, de fato, fique bem representativo e capacitado a colaborar para

que a lei consiga sair - aliás, não só a lei. As políticas urbanas passarão por outros

temas que não são apenas mobilidade urbana, como, por exemplo, saneamento e

habitação, entre outros que discutiremos juntos.

Parabenizo o companheiro Paulo Lamac, que está presidindo este ciclo de debates

muito bem, e todas as entidades que estão ajudando e ajudaram a construir  este

momento. Muito obrigado.

A Sra. Presidente - Obrigada. Com a palavra, o Sr. Mário Elias Jorge, da União dos

Paraplégicos.

O Sr. Mário Elias Jorge - Boa tarde. Formulei a pergunta para V. Exa. porque não

sabia direito para qual representante me dirigiria para obter resposta. Creio que todos

têm uma resposta para ela, inclusive aquele senhor que está ali. A primeira pergunta
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é sobre um subsídio que foi tão comentado.

Pelos valores que, imagino, devem atingir, não seria ideal a criação de um sistema

bancário por via municipal? Quer dizer, seria uma porta para abrir banco municipal

gerido na forma de cooperativa, a fim de subsidiar e fomentar recurso para aplicação

no sistema viário de ônibus. Vemos a tarifa aumentar R$0,20. Quanto se gasta em

São Paulo de precatórios, etc? Uma greve que pleiteará R$0,20? Para quem é pobre,

são importantes R$0,20, porque a somatória total realmente é bastante elevada. No

entanto, no fim mesmo, será que haveria necessidade de ocorrer tanta pancadaria

por causa disso?

A segunda pergunta é: dentro desse esquema todo de arrecadação, como IPVA e

IPTU... De qualquer forma, alguma parte de todos esses dois impostos é gasta no

sistema de  mobilidade.  Será  que  não  seria  o  caso  de  haver  um  aporte  desses

recursos para esse sistema viário? Alguém disse que as calçadas são por conta do

dono da casa. Mas cada casa faz um passeio de um jeito diferente. Estou andando

de cadeira  de  rodas  motorizada e  tenho a  mesma dificuldade que teria  em uma

cadeira  de  rodas  comum.  Algumas  coisas  são  facilitadas,  mas  outras  não.  E  a

legislação  para  cadeiras  motorizadas,  que  estão  agora  entrando  para  valer  no

mercado? Como vai ficar isso? Essa é a questão que gostaria de expor. Teria outros

questionamentos, mas infelizmente o tempo é muito escasso. Obrigado.

A Sra. Presidente - Somos nós quem agradecemos, meu querido amigo. Passo a

palavra  ao  Eustáquio  -  Teco  -,  do  Conselho  Estadual  de  Defesa  dos  Direitos  da

Pessoa com Deficiência de Minas Gerais.

O Sr. Eustáquio - Boa tarde a todos. Prof. Marcelo, não me esqueci do artigo que

vamos escrever juntos ainda este ano. Minha pergunta vai para Valeska, Liane, Prof.

Marcelo  e  minha  cara  Deputada.  Leis,  temos  muitas.  O  nosso  evento  é  sobre

mobilidade  urbana.  Vou  fazer  um  recorte  na  acessibilidade  e  depois  farei  outro

recorte. Ano que vem vence o prazo de uma lei, a do ônibus 100% acessível. Isso é

fundamental não só para mim, com a minha cadeira de rodas, mas para todos. Não

falo apenas de elevador,  mas de ônibus com piso baixo. Então, pense. E aí? Em

minha cidade, Ipatinga, como está isso? E em Ouro Preto, como está? E em Belo

Horizonte? Será que em uma dessas cidades, Deputada, chegou-se a pelo menos



1680
____________________________________________________________________________

20%, 30%, 40%, 50% disso aí sem utopia?

Vou  fazer  um  recorte  diferente  sobre  mobiliário  urbano.  Como  está  o  nosso

mobiliário urbano, praças, rampas, centros comuns, prédios públicos? Aí faço outro

recorte nas novas construções, Deputada, porque elas também têm de ser acessíveis

e não o são. De repente emite-se um alvará de funcionamento para uma farmácia

construída há dois anos que não é acessível. Leis, são muitas.

Vamos  voltar  ao  nosso  foco  maior,  mobilidade  urbana.  Então,  Prof.  Marcelo,

Valeska,  Liane,  gostaria  que  vocês  dessem  um  conselho  a  esta  Casa  e  que  a

Deputada levasse o conselho dessas três pessoas, que muito contribuíram conosco -

aliás todos, citei o nome dos três, em virtude da proximidade. Qual seria a sugestão

para  que  tenhamos  ações  e  metas,  na  prática,  e  não  mais  leis  que  não  são

cumpridas, para que esta Casa possa cobrar e agir. Que este não seja um evento que

aconteça a cada dois anos e que fique na teoria, como foi dito muitas vezes. Muito

obrigado.

A Sra. Presidente - Agradecemos a sua participação. Gostaria de convidá-lo para

que pudesse ajudar a nossa comissão, que se reúne toda quinta-feira. Estamos com

o espaço aberto.  O nosso trabalho  na comissão ordinária  é  como se  fosse uma

audiência pública, em que todos têm o direito  de participar,  mas a participação é

muito  pequena.  É  importante  que  haja  participação.  Com  a  palavra,  Alexei,  da

sociedade civil.

O Alexei Rolim Gomes de Faria - Meu nome é Alexei Rolim Gomes de Faria. O

detalhe que queria mostrar à sociedade é que o nosso BRT dará acessibilidade mais

fácil ao cadeirante, porém não a dará completamente. Terão de colocar uma prancha

quando o cadeirante chegar no ponto, porque o motorista não tem condição de dirigir

um  veículo  tão  comprido  e  parar  a  poucos  centímetros  da  calçada.  Quem  é

cadeirante sabe que, com uma diferença de 15cm, a roda da cadeira se prende e não

se consegue transpor o obstáculo. Esse é um problema que os cadeirantes terão com

o BRT. Nesse caso, não terei, mas estou alertando os cadeirantes.

O segundo problema que percebo é que as faixas de pedestres e de retenção da

nossa Capital estão todas irregularmente pintadas, de acordo com o Código Nacional

de Trânsito,  obstruindo a passagem do cadeirante e do pedestre. Hoje a faixa de
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“Pare” fica rente ao cruzamento de carro. O cruzamento começa onde está o passeio.

O pedestre faz parte do trânsito. Então a faixa de retenção tem de estar antes do

passeio. Isso obstrui a passagem do pedestre.

Agora  farei  uma observação pessoal.  Moro  num conjunto  habitacional  com 776

apartamentos. São quase 5 mil moradores. A Prefeitura obriga o meu condomínio a

colocar todo o lixo na calçada, obstruindo a passagem. Já fizemos uma reclamação à

Prefeitura, mas não conseguimos resolver o problema. Ela diz que seu funcionário

não  pode  entrar  no  condomínio.  Mas  o  portão  fica  obrigatoriamente  rente  à

construção,  de acordo com solicitação da Prefeitura.  Então não entendo como os

funcionários estariam entrando no condomínio, se é um local que a própria Prefeitura

mandou construir para pôr o lixo, obstruindo a passagem das pessoas. Estou a um

quarteirão do Hotel Ouro Minas. Obrigado.

A Sra. Presidente - Nós é que agradecemos. Parece que o nosso tempo está se

esgotando. Como há algumas pessoas, gostaria de fazer a pergunta da Cíntia, do

Movimento Nossa Betim, ao Sr. Milton Nogueira: “Como está sendo acompanhado o

cumprimento da lei de metas de BH, no que diz respeito à mobilidade urbana? De

acordo com o Programa Cidades Sustentáveis,  o objetivo foi  atingido?”  Essa é a

pergunta. Agora passo a palavra ao Felipe do Carmo, do Departamento de Trânsito e

Transporte de Betim, e, depois, ao jornalista Márcio Fagundes.

O  Sr.  Felipe  do  Carmo  -  Boa  tarde,  senhores.  Sou  gestor  tecnológico  do

Departamento  de  Trânsito  de  Betim,  e  estamos  fazendo  um  estudo  de  como  o

deficiente visual  poderia usar  o transporte público.  Na verdade,  minha pergunta é

dirigida  à  Valeska.  Estamos  vendo  algumas  intervenções  nas  calçadas.  Há

marcações para deficientes visuais nas calçadas que os levam até o ponto de ônibus,

mas  como  eles  conseguirão  pegar  ônibus  sozinhos,  se  não  houver  ninguém  no

ponto?  Hoje  há  alguns  equipamentos  que  foram  desenvolvidos  na  UFMG.  Estão

fazendo uns testes por aí, mas parece que não foram para frente. Não sei se é o valor

do equipamento ou se há outro impeditivo para esse equipamento ir para as ruas de

Belo Horizonte. Queria saber se há algum estudo, algum projeto que fale sobre isso.

A Sra. Presidente - Muito obrigada. Farei uma pergunta que chegou pela internet

para que nossos expositores anotem. A pergunta é da Associação Comunitária do
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Bairro Santa Tereza, do Sr. Ubiraci José do Carmo, e é dirigida à Rosely: “Apesar de

o Prof. João Luiz não ser favorável à motocicleta, ela é uma opção de locomoção

rápida. Qual é sua visão prática para maior segurança e respeito relativamente a esse

tipo  de  transporte?  Educação,  conscientização,  faixas  próprias,  espaços  nos

semáforos ou gentileza urbana?”. Acho que é tudo isso, não?

Agora passo a palavra ao jornalista Márcio Fagundes. Então falta apenas mais uma

pergunta, a da Rose Guedes, da IAB Minas Gerais.

A Sra. Rosilene Guedes Souza - Boa tarde a todos. Deputada Liza Prado, parabéns

pelo evento. Quero fazer um registro. O lançamento desse seminário na Assembleia

Legislativa aconteceu no Salão Nobre, e todos lembram que não coubemos todos

nesse espaço, e o evento foi deslocado para o Plenário. Na época comentei que foi

bom não cabermos no Salão Nobre, pois o próximo evento seria realizado em praça

pública. Sou Presidente do IAB de Minas Gerais, e estamos organizando esse evento

em praça pública no dia 6 de julho. Deixei correspondência para a Deputada e para

os Deputados Paulo Lamac, Dinis  Pinheiro e Ivair  Nogueira, das comissões afins.

Queremos  fazer  esse  evento  e  discutir  o  assunto.  Inspirados  neste  seminário,

enviaremos  uma  correspondência  a  todos  os  Prefeitos  para  que  mandem  seus

representantes.  Já  estamos  solicitando  o  apoio  da  BHTRANS  e  abriremos  um

palanque  para  que  o  cidadão  se  manifeste.  Estamos  encaminhando  ações  com

técnicos  também.  Então,  nos  dias  5  e  6  de  julho,  fortaleceremos  a  discussão  e

pedimos à Assembleia de Minas que leve o resultado deste seminário para o nosso

do IAB, que será realizado em nível nacional, na Praça Carlos Chagas, e se possível

na Escola do Legislativo. Obrigada.

A Sra. Presidente - Com a palavra, o nosso amigo e jornalista Márcio Fagundes.

O Sr. Márcio Fagundes - Boa tarde a todos. Agradeço a oportunidade de participar

deste debate, as palestras foram muito proveitosas e mexeram comigo. Gostaria de

fazer  algumas  ponderações  a  respeito  do  tema  mobilidade  urbana,  porque  está

diretamente ligado à educação. Não há como falar em mobilidade urbana sem cuidar

da educação de um país. Quem já teve oportunidade de ir à Itália sabe que as mães

andam  de  carro  no  meio  da  multidão,  gritando:  “sou  mama,  sou  mama”.  Assim,

mostram a importância da criança e do carrinho.
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Já  tive  oportunidade  de  ir  à  Escandinávia  em  1984,  e  nunca  vi  uma  senhora

carregando  uma  criança  no  colo.  Esse  é  um  costume  brasileiro,  esse  gesto  de

carregar  no  colo  é  essencialmente  tropical  e  de  países  subdesenvolvidos  ou  em

desenvolvimento. Nos países adiantados, não existe esse gesto, uma mãe não sai

com o filho no colo.

Na Dinamarca, em Copenhague, eles andam em um frio de 10ºC abaixo de zero,

com as crianças no carrinho forrado de plástico, com a criança toda bem vestida, e

nem  assim  deixam  de  sair  de  casa,  porque  têm  um transporte  coletivo  à  altura.

Transitam com a criança na neve, na chuva. Esse gesto de carregar a criança no colo

é essencialmente tropical. A questão da mobilidade começa no carrinho da criança, é

assim que se cria uma consciência maior. Então, não consigo dissociar educação e

transporte. As duas coisas estão unidas em um processo de cidadania.

Fiquei  muito  satisfeito  com a plateia,  cuja maioria  é composta de pessoas com

idade avançada,  em que eu me incluo.  É muito importante ver  as pessoas ainda

dando suas contribuições em temas de fundamental importância para o País. Isso me

deixa confortável, porque a ideia de que ainda temos muito a dar para o País precisa

vir  à tona.  As pessoas de cabeça branca têm uma vivência larga,  temos muito a

contribuir. Falaram muito sobre solidariedade aqui, mas o País não sabe sequer usar

a possibilidade de ela se fazer presente no dia a dia do cidadão.

Finalmente,  agradeço  ao  Prof.  Milton,  pois  há  anos  não  escuto  a  palavra

“revolução”.  Pensei  até que já estivesse fora do dicionário.  Poderíamos chamar o

momento que o País está vivendo de outono verde-amarelo, como houve a Primavera

Árabe. Quem sabe estamos abrindo aqui um outono verde-amarelo no sentido de nos

indignarmos com as instituições que não respondem aos anseios da população. Cabe

a nós passar por cima disso e estar juntos nessa luta para melhorar a vida do País.

A Sra.  Presidente  -  Obrigada.  Com  a  palavra,  o  Sr.  Milton  Nogueira  da  Silva,

Secretário  Executivo  do  Fórum  Mineiro  de  Mudanças  Climáticas  e  integrante  do

Movimento Nossa BH, com atuação junto à Organização das Nações Unidas - ONU -

nas áreas de desenvolvimento e meio ambiente. Que responda às perguntas e faça

as suas considerações finais.

O Sr. Mílton Nogueira da Silva - Muito obrigado pela citação. Além dos cargos que a
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senhora falou, também sou como Pablo Neruda, um intrometido entre os pássaros.

Os pássaros têm a melhor mobilidade do mundo. Sou um intrometido lá em cima

também, tal como todo o mundo que já vi nesta plateia, nessa Mesa, ontem e hoje.

Somos pássaros à procura da mobilidade.

Quanto à forma de lidarmos com essas coisas e à primeira pergunta, onde está o

professor? Como fizeram isso em Viena, em pouco mais de uma geração? Por meio

da democracia e, como ele já mencionou, da participação popular. Cada quarteirão

faz a sua reunião para discutir todas as coisas: Mozart, cadeira de roda, transporte,

qualidade do vinho. Todo quarteirão, bairro, cidade e país. É mais ou menos dessa

forma. A participação popular faz parte do ensino democrático, do aprendizado que

tiveram  depois  da  Segunda  Guerra  Mundial.  Nesse  sentido,  a  educação  para  a

democracia foi o número um do povo. Não houve só a reconstrução da guerra, mas

sobretudo a educação. Os partidos políticos sabem disso. Qual partido político de

Minas Gerais que tem ala jovem? Três. Todos os outros vinte e tantos partidos não

têm sequer ala jovem. Então, onde vai haver educação?

Há um terceiro ponto que não mencionei antes. O Judiciário é rapidinho. Não se

brinca com o Judiciário. Ele não permite a chicana. Processo, seja de acidente de

trânsito, seja de assassinato, seja de corrupção ou o que seja, não leva 25 anos para

ser decidido. É rapidinho. Não se brinca com esse Judiciário, que é muito mais justo

que  aquele  que  fica  atrasando  por  intermédio  de  chicanas.  Temos  as  leis,  mas

também há leis que permitem chicanas. Isso faz uma diferença enorme. A palavra

“solidariedade” foi construída desde o século XIX, ainda no Império. Fazia parte da

história do País e foi trazida até hoje. O Brasil já tem essa palavra, com a qual pode

trabalhar perfeitamente.

A pergunta seguinte foi sobre “smart city” e acerca da participação do empresário. A

ponderação é muito interessante. A tecnologia da informação tem de ser abrangente.

Se  for  só  para  servir  à  venda  de  mais  celulares,  ela  não  tem  nada  a  ver  com

democracia, mas com mercado. Achei muito importante aquela ponderação do uso da

tecnologia da informação, em outras palavras, da cidade inteligente, só se ela for

abrangente,  ou  seja,  se  servir  para  todo  cidadão,  de  todas  as  idades,  com

dificuldades ou não, se servir para todo o mundo.
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Também foi feita ponderação sobre os recursos. É verdade, os recursos já existem

em Belo Horizonte. Nós desta sala, bem como toda classe média de Belo Horizonte e

da  Região  Metropolitana,  despenderemos  de  nossos  bolsos  aqueles

R$80.000.000.000,00 que foram assinalados. Sairão de nossos bolsos. Se estamos

dispostos a, em menos de 10 anos, gastar R$80.000.000.000,00 para ficar pior, por

que não poderíamos, pegando a ideia do banco, criar um fundo? Não precisa ser um

banco, pode ser um fundo, por sinal já existe o federal, para lidar com a mobilidade.

Podemos criar planos usando essa capacidade de consulta à população, como já foi

demonstrado ontem e hoje, mas com dinheiro. Isso é possível. Não é difícil fazer isso

aqui.

A outra  intervenção  foi  na  Associação  Nacional  dos  Mutuários  e  Moradores.  É

evidentemente que o mais interessante é começar por lá, pelos moradores e pelos

usuários dos sistemas da cidade. Como já foi mencionado pela palestrante anterior,

D. Rosely, da mesma maneira que existe um esforço em educação para a mobilidade,

para  o  trânsito,  para  o  uso do equipamento  urbano,  do  mobiliário  urbano,  existe

também um processo de deseducação.

A televisão faz um processo de deseducação em certos momentos. Ela passa a

ideia do espertinho: "eu sou o espertinho, eu levo vantagem." Da mesma maneira

que, de um lado, há o esforço para educar, relativamente conservador, do outro lado,

há o esforço mais eficiente, no mau sentido, para deseducar. O que quer dizer isso

em termos práticos? Para o sistema de deseducação,  para a publicidade,  para a

venda  de  veículos,  para  a  venda  de  produtos,  é  como  se  a  sociedade  fosse  o

caminhão,  o  ônibus,  o  automóvel,  a  motocicleta  e  depois  o  cidadão.  Abaixo  do

cidadão está aquele que tem dificuldade, como o idoso.

Numa sociedade que já está estabelecida e construída democraticamente, ocorre o

inverso. Ai daquele que, em Viena, atropelar um idoso. A cadeia vai ser na hora, o

processo  será  rapidinho  e  a  decisão  pesada.  Por  quê?  Porque  ele  atropelou  o

elemento mais fraco da sociedade: o idoso. Se for um bebê, então, nem se pensa! É

a inversão, para todos os efeitos, da cadeia de prioridades da sociedade. Nesse caso,

os  veículos  mais  fortes,  como  o  caminhão  e  o  ônibus,  não  têm  prioridade,  em

momento algum, nem no planejamento e nem em conflitos.
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Lembro-me daquele "slide" de ontem, em que um senhor falou sobre a competição

pelo espaço da rua. Naquela sociedade isso fica claro. Primeiro, é o cidadão mais

vulnerável, entre eles está o pedestre, depois estão os demais.

A outra  pergunta  é  sobre  o  Movimento  Nossa  BH:  "Como  foi  recentemente  a

condução e a divulgação do plano de metas?" Não foi muito boa. Ela foi divulgada,

mas, por meio dos mecanismos oficiais, pelo diário oficial  e por uma reuniãozinha

aqui,  outra  acolá.  Não  tivemos  oportunidade  de  ver  o  plano  de  metas  debatido

realmente com a população, sobretudo porque o Município de BH tem um plano. Na

melhor hora, dos últimos 30 anos, em que BH tinha um plano, ele não foi debatido.

Por que não? Isso seria tão simples, talvez tivesse o aplauso de muita gente, até

mesmo de alguns presentes nesta sala, mas isso não foi feito. Também não foi feita a

prestação de contas do passado. A prestação de contas foi administrativa e ocorreu

na semana passada. Mas não foi feita uma prestação de contas perante o público. A

Câmara de Vereadores não teve tempo ou não quis,  mas não fez a prestação de

contas. A combinação das duas coisas, a prestação de contas e o plano, poderá ser

melhorada no futuro.

O IAB deu um exemplo espetacular de tudo o que foi falado por todas as pessoas

de ontem e de hoje, que é a participação. Uma reunião em praça pública ou neste

Plenário  nobre  com  o  cidadão  seria  importante.  Esse  é  o  ponto  de  partida  para

planos. É caótico? Claro que é. Tem gente que fala muito? Tem. Tem gente que fala

errado?  Também  tem.  Mas,  ali  está  o  ponto  de  partida.  Parabéns  ao  IAB,  aos

arquitetos que dão exemplo de que a praça é um lugar de partida interessante para

qualquer plano, principalmente por ser o espaço que toca cada um dos cidadãos.

O final da pergunta foi um comentário geral sobre o fato de que essa construção

democrática não é uma teoria e, no Brasil, ela já está na lei. A Constituição fala dela o

tempo todo. O art. 3º estabelece que o objetivo é construir uma sociedade justa, livre

e solidária. O que é solidária? Solidário é o que foi proposto ontem, hoje e na semana

anterior: a participação das pessoas. Primeiro, já foi salientado, temos de reconhecer

que as outras pessoas têm necessidades diferentes e há lugar para todos. É difícil

fazer, mas é possível. Nem tampouco precisamos de tempo, de séculos, para fazer

isso. Muitas sociedades, aliás não europeias, fizeram isso em pouco mais de uma
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geração.  Saíram da sociedade feudal  e  foram para  a  sociedade  democrática  em

pouco mais de uma geração. Então, não vamos precisar de séculos para chegar a

esse ponto.

Agradeço a todos. Foi uma grande honra ter a visão de como anda o pensamento

atual  em  Minas  Gerais.  Ainda  fico  triste  porque  é  um  pensamento,  pelo  que  eu

achava, de “status quo”. Vamos discutir o assunto para manter tudo mais ou menos e,

daqui  a  40  anos,  voltamos  a  discuti-lo.  Otimista,  não  é?  Acredito  que  isso  não

ocorrerá. Aqui surgiram várias ideias interessantes que podem ser mostradas. A sorte

é que estamos em uma Casa nobre, capaz de transformar isso positivamente em leis,

em atuação e também cutucar as diferentes segmentos da sociedade que possam

nos ajudar. Muito obrigado.

A Sra. Presidente - Passo a palavra à Sra. Rosely Fantoni, Gerente de Educação

para o Trânsito do DER-MG e membro titular da Câmara Temática de Educação para

o Trânsito e Cidadania do Contran.

A Sra. Rosely Fantoni -  Respondo à pergunta do Sr.  Ibiraci  José do Carmo, da

Associação Comunitária do Bairro Santa Teresa. Resumindo, ele quer saber o que

faremos com os motociclistas, já que vieram para ficar. Ele faz algumas sugestões, e

eu as complemento.

Faz-se necessário melhor preparação do motociclista, do ponto de vista técnico e

teórico.  Temos  de  trabalhar  suas  habilidades,  a  questão  de  reflexão,  informação,

educação e discussão sobre o que é pilotar uma moto. Temos de conscientizá-lo da

fragilidade desse tipo de veículo e principalmente da fragilidade de seu corpo, porque

muitas vezes um erro será fatal. Tem de haver uma avaliação criteriosa para que o

motociclista  obtenha  uma  carteira  realmente  porque  mereceu  e  está  pronto.  As

campanhas educativas vão sempre relembrá-lo de que é frágil no sistema. Trabalhar

com ele a gentileza urbana,  voltando à questão de dar preferência a outros mais

frágeis, porque vemos grandes brigas de um motociclista com outro, de motociclista

com o ciclista e com o pedestre; enfim, trabalhar o respeito ao outro. Se somarmos

metade disso, eu já ficaria satisfeita. Mas temos de dar toda a receita do bolo e, quem

sabe, se a colocarmos em prática, talvez consigamos minimizar e reduzir o número

de mortos e acidentados, e, o que é mais importante, dos nossos jovens.
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Fechando,  quero  agradecer  à  Deputada  Liza  Prado.  Considero  este  espaço

democrático. Poderiam estar aqui muito mais pessoas discutindo e brigando. Acho

isso bacana, pois é uma oportunidade que a sociedade tem de aproveitar o espaço e

posicionar-se.

A Sra. Presidente - Nós é que agradecemos sua participação. Passo a palavra à

nossa querida amiga Liane Nunes Born, especialista em planejamento e gestão de

transporte urbano e Diretora do Instituto da Mobilidade Sustentável - RuaViva.

A Sra.  Liane Nunes Born -  As perguntas que recebi  e  anotei  têm a ver  com a

ausência  de  subsídio  para  o  transporte  coletivo  urbano,  com  a  qualificação  e

priorização desse transporte coletivo urbano. Adoro esse assunto. Lido nessa área

desde menina. De fato, o transporte coletivo ainda não é assimilado pela sociedade

como bem público, assim como a saúde, a educação. No transporte ainda se usam

as palavras “déficit tarifário”. Na educação, déficit é menino fora da sala de aula; no

transporte, é grana. Teoricamente, são os gastos e a arrecadação. Sou boa nisso.

Haverá mudanças à medida que essa conceituação e essa assimilação da sociedade

se transformarem. Vou fazer um breve relato a respeito da situação.

Na penúltima eleição para Prefeito, fiz uma brincadeira com uma amiga especialista

em transporte,  hoje  Secretária  de Transporte e Trânsito de Goiânia,  num final  de

semana que passamos juntas. Recolhemos programas de governo dos candidatos

eleitos  e  analisamos a pauta de transporte coletivo  urbano.  Tivemos uma grande

surpresa: na maioria dos casos não havia pauta, ou, se havia, era vazia. O assunto

saiu da pauta política. Por quê? Porque também saiu da pauta do movimento. Se

verificarmos os Orçamentos Participativos, as esferas onde há participação, veremos

que  o  transporte  coletivo  era  apontado  como  problema  lá  atrás.  As  demandas

estavam muito mais relacionadas a segurança, emprego, pavimentação.

Não queremos crucificar a Deputada, a classe política. A via é de mão dupla. A

situação  está  mudando.  Como  acelerar  o  processo?  Essa  pergunta  deve  ser

respondida pela Deputada. Sabemos qual é o problema, falamos da conjuntura e da

prevalência do aspecto econômico, das minorias. Você citou a lei de acessibilidade.

Entendo que transporte acessível é desenho universal, é piso baixo. Elevador não é

nada perto da discussão que fizemos. Perdemos na lei. Não direi para quem nem
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como, porque todos sabem que perdemos, e continuamos perdendo muito. Gostaria

que a Deputada nos respondesse como mudar essa correlação de forças na política.

Agradeço  o  convite  feito  pela  Assembleia.  É  um  privilégio  estar  neste  espaço

democrático. Para mim, cidade sustentável e inteligente tem de ser necessariamente

democrática,  trabalhar  com  as  diferenças.  Senti-me bem,  pensei  nesse  evento  a

semana toda e me dispus a vir polemizar, sim, e a politizar. Recusei fazer um discurso

técnico dada minha formação em engenharia,  porque concordo com a Valeska: a

solução está no campo político, não é técnica. Só conseguiremos mudar se tivermos

a  coragem  de  enfrentar  essa  discussão  nos  espaços  políticos.  Sei  que  há

divergências  e  convergências.  A  Valeska,  que  conheço  desde  menina,  mostrou

divergências, assim como o Prof. Marcelo. É assim que há construção. Não conheço

outro caminho. Como acelerar o processo? Não sei. Todos já estão profundamente

incomodados. Vamos esperar a Deputada nos dizer.

Pareceu  grande  otimismo  falar  de  mudança  nos  marcos  regulatórios,  na

incorporação  dos  planos,  mas  acho  que  quando  o  pensamento  se  incorpora  à

legislação, há avanços, sim. Pode não ser aquele que eu queria, mas sou de uma

geração que nem isso tinha. Quando me formei, na Constituição de 1988 o transporte

não era serviço público essencial.

Eu estava na briga da Constituinte. E foi uma vitória conseguir colocar isso, a lei

das concessões, a lei das diretrizes, que não saiu do papel no Congresso - “quebrou

o pau” entre o interesse econômico e os setores do movimento social e técnico -, a

acessibilidade  -  ganhamos  muita  coisa  e  perdemos  muita  coisa  -,  o  Estatuto  da

Cidade.  Isso mostra  que a mente vem mudando.  Citando o Gabriel,  o  Pensador,

quando a mente muda, o mundo muda conosco. Quer dizer, passa pela mudança da

mente. Não basta, mas passa.

Então, sinto-me feliz por ver este momento. Sei que a luta será imensa e tenho

certeza de que ela se dá aqui no campo democrático, no campo político. Agradeço

muito a participação e espero ter contribuído com alguma coisa nas discussões.

A Sra. Presidente - Não tenho a receita, mas você acabou de dar a resposta. Creio

que, realmente, se não for pela transformação da sociedade, acredito que será por

meio da política. Se eu tivesse a receita, eu saberia como me sustentar na reeleição
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no ano que vem, porque, se trabalhar desse modo, eu seria a mais votada. Não é só

esse o ingrediente.

A correlação de forças é muito desigual, vivemos num momento muito difícil. Gente

como eu que ganha a eleição é muito difícil, porque não há o poder econômico, você

trabalha, mas os partidos não apoiam as candidaturas femininas, a maior parte das

mulheres  são  apenas  laranjas  nos  partidos  políticos,  para  se  cumprir  a  cota.

Avançamos bastante, mas percebemos que o financiamento público poderia ser uma

resposta. Defendo isso, acho que ele poderia democratizar. Não acho que acabaria

com o caixa dois, mas creio que seria um grande avanço. E creio que é por meio

realmente da política.

É  meu  primeiro  mandato  como  Deputada,  fui  quatro  vezes  Vereadora  em

Uberlândia, fui Superintendente do Procon de lá, morei em Contagem, só tive apoio

na Região Metropolitana e em Uberlândia. Percebo que avançamos bastante com o

apoio popular, mas sabemos muito bem da dificuldade que é mantermos um mandato

como esse. Não é fácil. É com muito apoio, e de gente que realmente não pede nada

em troca, mas sabe que você se preocupa com o coletivo.

Então, acredito que, se os partidos incentivassem essas candidaturas e as pessoas

também,  politizadas,  participassem  de  mais  eventos...  Nunca  vi  uma  Assembleia

como  a  de  Minas  Gerais.  O  Deputado  Dinis  Pinheiro,  Presidente,  é  muito

democrático.  Independentemente de quem é o gestor,  temos espaços maiores ou

menores.  Percebo  que  se  avançou  bastante  com  uma  pessoa  sensível  e  que

realmente  cumpre  sua  obrigação.  É  uma  obrigação  ouvir  a  população,  está  na

legislação. O gestor é fundamental,  ele faz a diferença em qualquer lugar.  Então,

esse novo olhar para a coisa pública, a maneira como se vê o mundo é importante.

Creio que as pessoas não só falam, mas têm bastante ação. Fico muito surpresa com

a Assembleia, que é um espaço realmente democrático. Não é só um “slogan” de

campanha “Assembleia de Minas: Poder e voz do cidadão”. A Assembleia de Minas

conquistou  realmente  o  respeito  de  todos  vocês  que  falaram  aqui,  de  todas  as

pessoas que têm uma visão crítica. Isso já nos deixa bastante felizes. Mas a receita

mesmo estou precisando ampliar. Gostaria de passar a palavra ao Marcelo. Pois não.

Tem uma pergunta ainda.
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A Sra.  Liane  Nunes  Born  -  Mandaram-me  uma  pergunta:  (-  Lê:)  “Com  todo

acontecimento  sobre  o  custo  de  passagem  de  ônibus  nesta  semana,  saiu  uma

informação de que, em BH, os turistas estrangeiros na Copa terão passe livre. O que

você tem a dizer?” Primeiro, não sei se isso é verdade. Isso é verdade? Se há passe

livre,  significa  que  alguém  vai  pagar.  Quem  pagará  por  isso?  O  usuário?  O

empresário de ônibus não é, quem opera não é. Será outro usuário, será a passagem

de  ônibus?  Absurdo.  Será  o  poder  público?  Será  uma  dotação  orçamentária  do

dinheiro público?

Acho um absurdo. Enquanto a gente não consegue subsidiar categorias que estão

permanentemente excluídas do serviço... A ANTP fez uma pesquisa, por meio de um

sistema  de  informação  disponível,  e  constatou  que  há  40  milhões  de  pessoas

excluídas por não poderem pagar a tarifa de ônibus neste País, e você vem falar de

subsidiar. Eu considero isso uma piada de muito mau gosto.

A Sra. Presidente - Gostaria de agradecer e dizer que quem tem o ingresso, pelo

menos pela informação que obtivemos, pode adentrar ao ginásio. Então, se a pessoa

tem o ingresso,  ela  tem passe livre.  Na verdade,  a pessoa que comprou acabou

pagando também para ir ao estádio. É só para ir ao estádio. Ocorre que a pessoa que

comprou o ingresso está pagando também o ônibus. Passo a palavra a Marcelo Pinto

Guimarães, Diretor do Laboratório de Acessibilidade em “Design” e Arquitetura para a

Pesquisa  e  Treinamento  em  Serviços  de  Extensão  da  Escola  de  Arquitetura  da

UFMG.

O Sr.  Marcelo Pinto Guimarães - Iniciei  a  fala da Mesa com o difícil  desafio de

colocar  o  tema.  Fiquei  muito  preocupado  com  o  tempo.  Agradeço  demais  as

contribuições que me chegaram para que eu possa fazer uma pequena síntese das

minhas reações sobre o que se falou aqui.

Gostaria de iniciar falando que a legislação está chegando ao prazo. Ano que vem

talvez ela não esteja mais num tempo hábil. Não entro em conflito com essa situação.

Não  entro  em  conflito  porque  nessa  mesma legislação  há  outros  prazos  que  se

perderam. Então,  precisamos entender  que,  na  verdade,  o prazo  estabelecido  na

legislação é um prazo que leva à deflagração de processos. Temos de nos preocupar

em saber como estão os processos mais do que como estão os produtos. Então, se
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temos uma Ouro Preto ainda inacessível, vamos ver como Ouro Preto começou a se

preocupar com o assunto para que a nova legislação que vier dê mais suporte a ela.

E assim por diante.

Falando de produtos,  eu queria  comentar  rapidamente  sobre  questão suscitada

aqui, a distância do ônibus do BRT à plataforma, que teria um “gap” tão grande que a

pessoa  com  problema  de  mobilidade  teria  de  ter  um  auxílio  para  puxar.  Isso  é

tecnologia de má qualidade. Em Curitiba resolveram esse problema com o Ligeirinho

há muito tempo, com a chamada ponte levadiça junto à entrada de cada veículo. O

motorista simplesmente tem de parar o ônibus em determinado lugar que tem um

olho eletrônico e a ponte levadiça baixa não tem “gap” nenhum. Então, é questão de

tecnologia bem equacionada.

Usando a noção do “smart city”, ou pelo menos o que significaria isso em termos de

acessibilidade e de pessoas com deficiência, é muito importante, dentro de todo o

processo  que  estamos  falando  de  representação  política,  a  criação  de  uma

infraestrutura  de  rede  de informação para  que a  pessoa tenha a  antecipação  da

experiência. Se tem a antecipação da experiência, tem condição de registrar como foi

a  sua,  e  assim  servir  como  um  natural  e  automático  aprimoramento  de  todo  o

sistema. Acho que isso é mais fácil de se implantar do que qualquer reforma física

que possa ser implantada na escala de uma cidade.

Puxo  o  “gancho”  para  falar  sobre  o  suporte  que  a  Assembleia  pode  dar  às

Prefeituras Municipais para que, em termos de Estado, elas já comecem a pensar em

ser  um pouquinho “smart”,  mas ser  um pouquinho  “smart”  no  tocante  a  ter  mais

transparência,  ter  um  “site”  que  fale  sobre  acessibilidade,  que  tenha  telefones  e

pessoas interessadas em ouvir o depoimento do cidadão e que isso possa ser feito

por  meio  desse suporte  logístico.  Uma prioridade fundamental  é  a  formação dos

profissionais que estão em cada Prefeitura aprovando os nossos projetos, para que

elas não esperem ter milhões de habitantes para depois tentar equacionar transporte.

Acho interessante a ideia da dignidade e do respeito, comentada por uma pessoa,

enquanto  cidadão.  A  melhor  legislação  de  acessibilidade  é  chamada  lei  do

consumidor. Foi a lei que “pegou” e a que deu mais certo. Então, acho interessante e

proponho às pessoas e a vocês se preocuparem com a acessibilidade ou com a falta
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dela.  Façam  alguma  coisa,  questionem,  neguem  o  que  for  de  má  qualidade.

Imaginem o pessoal de passe livre num ônibus lotado na Avenida Paraná. Ele não vai

querer  esse  ônibus  e  poderá  perguntar  onde  irá  reclamar  os  seus  direitos  de

consumidor internacional. Na verdade, a questão é como é que se transforma em ato

político a sua indignação com uma situação mal formalizada.

Uma  outra  questão  que  acho  importante  falar  aqui  diz  respeito  aos  cabeças

brancas, como ouvi alguém se referir aqui. Os meus cabelos não são tingidos, mas

chegarão lá, se Deus quiser. Acho que há uma constatação clara de que as cabeças

brancas vão aumentar. Aqui no Brasil, poderíamos dizer “as cabeças tingidas”, pois a

nossa cultura não admite muito o branco nos cabelos. A idade chega, mas a pessoa

continua ativa. Quanto mais fontes de participação a pessoa tiver, mas capacidade de

influenciar ela tem, principalmente com relação aos familiares. É muito triste vermos

que  temos  pessoas  diretamente  vinculadas  a  um  problema,  que  os  familiares

lamentam, mas não sabem agir e as coisas continuam do jeito que estão.

Com relação ao piso táctil e à informação visual e sonora dos pontos de ônibus,

pode ter havido má interpretação da minha parte na hora que perguntaram se era lei

ou  não.  Quero  informar  que  o  piso  táctil  está  sendo  muito  mal  interpretado.  A

legislação estabelece o vínculo com a norma técnica e esta apresenta soluções sem

contextualização nenhuma. Mais do que não ter nada, é ter em excesso, gastando-se

dinheiro e oferecendo riscos. Então, pessoas com deficiência visual fogem de piso

táctil.  É  fundamental  que piso  táctil  esteja associado a  mapa táctil  e,  de  novo,  a

antecipação da experiência.

Assim,  acho  muito  interessante  pensar  sobre  essa  questão.  Tenho  tido  a

oportunidade  de  conversar  sobre  isso  em  escolas  inclusivas  para  que  peçam  às

crianças para fazer o mapa táctil da escola, a fim de que possam mostrar e discutir

como negociar a interface com o edifício construído e como as pessoas devem se

orientar. Isso, então, passa a ser cultura. Se não for assim, vai ser apenas um piso

em que todo o mundo tropeça,  de que todo o mundo reclama,  mas acha que é

politicamente correto, porque assim alguém vai poder se orientar.

Quanto  à  questão das motos,  tenho até reações emocionais  diferenciadas,  não

porque, infelizmente, não consegui o meu sonho de ter uma, mas é por pensar que
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moto também  poderia  estar  associada a  triciclo,  como vejo  muito  no  exterior,  ou

mesmo “sidecar”, ou seja, aquele compartimento em que a pessoa transporta outra

pessoa  do  lado.  Isso  jamais  é  comentado.  Acho  que  uma  das  características

interessantes ao pensar em moto é que ela é uma ótima opção por ser leve, por

gastar pouco combustível, por facilitar a movimentação das pessoas, mas passar no

meio dos carros é ameaçar a sua própria vida e a dos outros. Sempre há uma tensão,

um estresse. Então, fico pensando até que ponto poderíamos estimular o uso mais

socializante da  moto,  de  modo a  respeitar  o  pedestre.  Fiquei  surpreso quando o

Anderson disse que em 10 minutos chegou da Cidade Nova até aqui. Isso é de moto,

porque, se fosse de carro, seriam 50 minutos ou mais.

Finalmente, parabenizo o IAB e fico feliz da vida com o seu posicionamento sobre

fazer uma dinâmica numa praça. Isso entra na questão da educação, que acho muito

interessante.  Quando  fazemos  essa  prática  na  praça,  vamos  ter  públicos  bem

variados, com formação muito diversificada, e, talvez, incapazes de entender uma

linguagem que seja hermética,  abstrata e conceitual  demais.  Quando se vai  para

praça,  o evento se transforma numa dinâmica,  numa representação teatral,  numa

valorização da experiência de todo o mundo. A pessoa se identifica, ao se pensar

entrando  num ônibus  imaginário,  como quem  deixa  o espaço para  o outro,  se  a

cadeira é para quem é idoso. Achei interessante um idoso reclamar de que, todas as

vezes em que sobe no ônibus, vê um monte de jovens dormindo, que não dão espaço

para ele se sentar nos bancos preferenciais. Quer dizer, fazer esse tipo de dinâmica é

uma coisa viva, é fato jornalístico, não se paga nada para realizá-la e, estar na mídia,

acima de tudo, atrai pessoas. Assim, gostaria muito de, ao se levar o evento para

praça, que isso seja feito na linguagem do povo. Muito obrigado pela oportunidade.

A Sra. Presidente - Para suas considerações finais e para responder às perguntas,

com a palavra, a Sra. Valeska Peres Pinto, Coordenadora Técnica da Associação

Nacional dos Transportes Públicos e Presidente da Comissão Técnica de Sistemas

Inteligentes de Transporte.

A Sra. Valeska Peres Pinto - Alguém falou sobre a importância da desobediência,

do caos ou da anarquia. Diria que é a única condição de mudarmos as instituições.

Considero que no Brasil as instituições não vão se automudar ou se autorreformar;
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nenhuma delas vai fazer isso. Quando falo em instituições, refiro-me às instituições

de  governo  e  às  próprias  empresas  privadas.  O  princípio  da  organização  é  a

conservação, elas são feitas para conservar. São feitas para conservar suas energias

e suas rotinas. Elas são assim. Hoje vivemos uma revolução que eu diria que tem

grandes  traços  de  conservadorismo.  Esses  traços  conservadores  passam  pelos

objetivos  que  estão  movendo  a  sociedade  brasileira.  Estamos  qualificando  o

desenvolvimento  brasileiro  pelo  grau  de  consumo das  pessoas.  E  vamos  ter  de

conviver  com  esse  conservadorismo;  o  pior  é  isso.  Vamos  ter  que  admitir  esse

conservadorismo.

A ascensão da nova classe C, dessa classe média, tem um traço conservador. E

quem já tem tudo vai ter de aprender que aquele que está ascendendo quer ter o

direito  a  ter  carro,  tênis  e,  conforme  o  programa lançado  pela  Presidenta  Dilma

anteontem, máquina de lavar louça e televisão digital em casa. Tudo isso em uma

exacerbação da nossa ascensão por  esse lado.  Temos de olhar  quais  dinâmicas

governam este país para fazê-las trabalhar para o outro lado e identificar claramente

as externalidades negativas que esse movimento está fazendo.

É como digo: “Recusar soluções fáceis”. Uma solução fácil é pegar a moto e colocá-

la no paredão, essa é uma solução fácil. Agora a moto está no paredão. Essa é uma

solução fácil, mas eu diria que é inútil. Quem andar mais rápido tem pontos positivos.

Se a moto consegue ser mais rápida e mais barata para o jovem do que o transporte

público, ela ganhou pontos. Essa é a regra do jogo. O transporte público ficou caro.

Também  ficou  caro  em  relação  ao  tempo  perdido  pelas  pessoas,  por  causa  da

ineficiência desse transporte. A ineficiência não é do empresário, é do espaço público,

do congestionamento.

A Liane não contou, mas hoje quem opera transporte público tem de colocar mais

20% a 30% de frota na rua para fazer o mesmo serviço que era feito há 10 anos.

Então, perguntamos: “Como é que não fica mais caro?” Claro que fica mais caro.

Hoje o ônibus produz menos viagens por dia do que antes, por isso ficou mais caro.

Esse transporte público mais caro não compete com a moto do jovem. A moto é mais

barata e ainda por cima o jovem consegue levar a namorada, no fim de semana, para

passear nela. E ainda dá para fazer os “biquinhos”; que coisa boa! Pensem, isso é
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bom principalmente para as classes C e D, pois é um recurso a mais. Assim como

não podemos revogar a lei da gravidade, não podemos revogar as leis da vida e as

leis das coisas simples. Temos de olhar o que está acontecendo.

Estou no setor de transporte público e considero que a única saída para as grandes

cidades  aglomeradas é  a  solução coletiva.  Eu vivo  em um país  onde a indústria

automobilística é um dos pilares da economia. Se ela é um pilar da economia, cada

vez que alguém compra um carro, o PIB sobe; cada vez que alguém entra em um

ônibus, o PIB desce. Diante disso, o que a Presidenta vai fazer? Vocês acham que

ela vai determinar que não se produzam e não se vendam mais carros? Isso não vai

acontecer. Vejam que a cidade onde menos se faz uso de carro no Brasil chama-se

Rio de Janeiro; a segunda,  São Paulo. Por quê? Porque o congestionamento vai

fazer as pessoas deixarem o carro em casa. É o congestionamento que obriga as

pessoas de São Paulo a defenderem o metrô e o transporte público. E defendem

mesmo -  há quatro linhas de metrô em obras. Sei  que alguns defendem o metrô

porque pensam em pôr os pobres no buraco e ficar com a rua para si. Mas isso não

importa, pois a resultante vai ser boa. Mas cidades como Goiânia, Palmas ou outra

cidade do Centro-Oeste, nossas cidades californianas, têm e terão rua para os carros

por muito tempo, até se darem conta do congestionamento.

Então, temos de usar a questão ambiental, que é um elemento vital nessa briga.

Temos de perguntar  às  pessoas se querem morrer  atropeladas,  sufocadas  ou de

raiva. Escolham! É essa a discussão do pacto de mobilidade a que me referi. O pacto

vai implicar perdas e exigir sacrifícios. E as pessoas têm de saber desses sacrifícios.

Também temos de construir, Deputada, a força política para fazer esse pacto, porque

é só na crueza do pacto da escolha que vamos agir. Se as pessoas soubessem o que

se gasta para limpar a água que se consome e que depois elas põem na privada, elas

teriam que dar um tiro na cabeça! Teremos de aumentar o custo da água, como se fez

na Europa, ou as pessoas terão de aprender a captar água da chuva para usar na

privada  e  lavar  suas  calçadas.  O  que  falta  é  informação,  conhecimento  dessas

coisas. O conhecimento não é compartilhado.

Daí o que digo. Não sou contrária a que se façam planos e planejamentos. Mas é

preciso mudar  a  maneira como esse planejamento  é feito.  Ainda fazemos planos
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fechados, entre especialistas, quando o plano, mesmo, é uma peça política que tem

de  ser  compartilhada com os  leigos  e  os  beneficiários.  E  isso  pode ser  feito  de

maneira mais democrática. É isso que defendo. Antes, gastávamos um horror para

fazer as tais reuniões do orçamento participativo em São Paulo, mandando cartinhas

para meia dúzia de pessoas - de 40 a 50 mil pessoas. Agora, fizemos um plano em

São Paulo, o SP 2040, usando a internet e as redes sociais, alcançando milhões de

pessoas,  a  custo zeríssimo.  Mas os planejadores ficam arrepiados e  alegam que

“aquela pessoa não entende nada”. Ora, se a cidade é para ela, no mínimo ela tem

de dizer o que quer, ainda que seja para que se diga que ela está errada. Sim, porque

há pessoas que querem uma solução errada e contrária a si mesmas. Mas elas têm o

direito de dizer o que querem; aí, outro lhes diz que estão erradas e sugere outra

forma de pensar.

Portanto,  os  objetivos  da  democracia  precisam  ganhar  os  instrumentos  da

democracia, que implicam trabalhar na escala em que é necessária a participação.

Então,  acho importante este debate ir  para a internet.  Temos de estimular  toda a

sociedade. Cada bairro tem de ter sua rede de internet, o seu jornalzinho... Ninguém

mais está imprimindo nada. Temos de falar às universidades que abram suas portas.

A USP, agora, está dando um curso a distância gratuito, que vai gerar certificado e

valer  para  a  graduação.  Se  todas  as  universidades  -  a  Harvard,  a  Princeton,  a

Columbia - abrem os seus cursos e estão dando cursos internacionais, por que não

fazermos o mesmo?

Eu  diria,  então,  que  a  revolução  que  estamos  fazendo  já  está  em  curso  e,

respondendo ao professor, não vamos esperar mais nada. A geração que vem não vai

esperar 20 anos para resolver o problema; vai começar a dar soluções. O problema é

que, se não houver uma concertação, um faz e o outro desfaz. Esse é o problema.

Vivemos numa comunidade, e a concentração política é o que impede um de, ao

resolver o seu problema, gerar o problema do vizinho. É isso o que aprendemos na

famigerada e malfadada reunião de condôminos, quando um cara tira o lixo e põe na

porta de outro. Então podemos viver essas questões em escala global.

Considero  muito  legal  estar  com  pessoas  experientes,  da  minha  idade,  de

aproximadamente  sessenta  e  tantos  anos,  aposentados.  É  bom,  adquirimos
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experiências, mas temos de incorporar os jovens. Se incorporarmos os jovens, ainda

um grupo grande,  antes que eles  comecem a envelhecer,  vamos abreviar  nossos

problemas.  Sempre que alguém faz uma estratégia  para  consertar  problemas,  as

pessoas começam a reformar o que está para trás. Esqueçam. O que não fizemos

certo  é  passivo.  Temos  de  tomar  uma  decisão  comum.  Vamos  começar  a  fazer

correto para a frente e vamos consertando atrás, como Imposto de Renda. Se o cara,

no primeiro dia do ano, não abrir  uma pastinha onde vai colocando tudo, no final

ficará à procura das notas. Então, decide-se: este ano eu vou consertar, começar

certo. Que tal? E vai arrumando as pastas dos anos. Para cada ano que conseguir

fazer certo, conserta-se um ano.

O  Brasil  precisa  de  muito  mais  infraestrutura.  Então  não  tem  de  consertar

infraestrutura passada, tem de fazer certo para a maior parte das cidades. Onde tiver

consertado, vai gerar um saldo positivo. Não adianta fazer diferente. Parece-me que

as instituições estão precisando ser sacolejadas. E só serão sacolejadas de fora. É a

participação que vai sacolejar essas instituições, obrigá-las a mudar. E nós temos os

instrumentos.  Por  exemplo:  falar  em  praças,  nos  manifestar  na  internet,  fazer

manifestação.  Mesmo aceitando conflito,  vandalismo e  que alguns ônibus tenham

sido quebrados... Aliás, lamento terem quebrado ônibus, pois nós vamos ter de pagar.

Todo ônibus queimado será pago pelos usuários do transporte. Infelizmente essa é a

verdade.  Podemos mandar  a conta para os pais  dos que estavam queimando os

ônibus, mas não vai adiantar.

A violência é efeito colateral; não é central. Efeito central significa que as pessoas,

quando estão indignadas, têm de falar. Diria à nossa Deputada que grande parte do

seu aprendizado é proveniente da participação no Código de Defesa do Consumidor

frente  a  essa  matéria.  Por  quê?  O  Código  de  Defesa  do  Consumidor  usou  do

capitalismo, do fato de querermos que as pessoas comprem, para dar uma dimensão

de cidadão. É isso. O consumidor hoje é o cidadão. Por isso quero que cada vez mais

sejam consumidores. Não posso ser oposta a que as pessoas enriqueçam, tenham

recursos. Houve uma época em que, sobre o transporte público, todo o mundo dizia:

“Fiquem pobres porque vocês vão ser cativos do meu serviço”. Não. Quero que as

pessoas ganhem dinheiro, estudem, tenham aspirações porque, num país como o
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nosso, ser consumidor lhes dá acesso à categoria de cidadão pleno. Então vamos

usar a arma do consumidor para que ele seja, de fato, um cidadão pleno. E usar

também da informação e dos meios de que dispomos para melhorar a educação.

Educação não é informação apenas. O doutor Google é a melhor enciclopédia, já

substituiu  a  “Britânica”.  Portanto  não  é  problema  de  informação.  Educação

basicamente é um processo de mudança de valores. E, relativamente a isso, há muita

coisa a ser feita. Não é rápido, não é curto, não é imediato. Recusar soluções fáceis

não valerá. E hoje temos meios para fazer isso. Creio que esse seja o desafio.

Agradeço-lhes o convite e parabenizo a Assembleia Legislativa de Minas Gerais.

Coloco a ANTP sempre à disposição da Assembleia. Quero dizer aos meus colegas

arquitetos, aos sindicatos de arquitetos presentes e ao instituto que a nossa categoria

tem  uma  grande  contribuição  para  dar;  também  tem  conservadores,  pessoas

ultrapassadas,  porém  arquitetos  juntos  aos  demais  vão  fazer  uma  obra  muito

disciplinar em essência. Muito obrigada.

A Sra.  Presidente  -  Somos  nós  que  agradecemos  à  Valeska  pelas  brilhantes

palavras. Passo a palavra, para o encerramento, ao Deputado Paulo Lamac.

O  Deputado  Paulo  Lamac  -  Muito  obrigado.  Agradeço  muito  a  cada  um  dos

expositores desta tarde, que fizeram deste painel um momento tão vibrante e tão

brilhante. Agradeço muito especialmente à minha companheira, Deputada Liza Prado,

que  conduziu  com  brilhantismo  esta  reunião.  Estamos  encerrando  a  primeira

atividade  do  fórum  técnico  “Mobilidade  urbana:  construindo  cidades  inteligentes”.

Temos muita coisa ainda pela frente.  Estou sentindo um gostinho de quero mais,

então  acho  que  terminamos  bem.  Terminamos  no  auge  e  com  disposição  para

continuar o debate. Tenho certeza de que isso é compartilhado pelos que estão no

Plenário e pelos que estão nos acompanhando pela TV Assembleia. Seguiremos com

o fórum  técnico  semana  que  vem,  na  Região  Metropolitana  do  Vale  do  Aço,  no

processo de interiorização, e, no segundo semestre, voltaremos a nos encontrar no

Plenário,  na  etapa  estadual.  Iremos  contar  com  os  representantes  que  serão

indicados  em  cada  uma  das  reuniões,  seja  nas  regiões  metropolitanas,  seja  no

interior. Acho que é um começo brilhante e importante, para uma atividade que tem

tudo para  dar  uma grande  contribuição ao  Estado.  Só  temos  que  agradecer  aos
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convidados que estiveram aqui compartilhando conosco seu conhecimento, a cada

uma  das  pessoas  que  participou  com  sugestões,  perguntas,  que  acompanhou

atentamente, que aprendeu um pouco mais.

Deputada  Liza  Prado,  encerro  agradecendo  especialmente  às  pessoas  e

instituições que participaram das reuniões preparatórias, que ajudaram a conceber e

a organizar esta atividade, tanto no seu formato, quanto com indicação das pessoas,

que  já  se  mostrou  mais  do  que  adequado.  Acho  que  foram  muito  felizes  as

indicações, e me sinto muito satisfeito e contente de ter participado do processo de

organização  desta  atividade.  Então  fica  aí  o  indicativo.  Este  ciclo  de  debates

demonstra a potencialidade desta atividade, que ainda se estenderá pelo próximo

mês e pelo começo do próximo semestre. Queria deixar essa sugestão e essa dica

ao telespectador da TV Assembleia: não perca, participe o máximo que puder. Muito

obrigado a todos. Muito obrigado, Deputada Liza Prado, pela brilhante condução.

A Sra. Presidente - Sou eu que agradeço, Deputado Paulo, pelo seu entusiasmo, e

fico feliz pela sua condução de todo este trabalho. Aos nossos expositores, quero

agradecer e dizer que fico feliz com a paixão que percebemos na fala de cada um.

Acho que é isso que move pessoas como nós. Vocês que estão aqui, de todas as

instituições  e  associações,  têm  essa paixão  que  realmente  move e  faz  com que

possamos discutir este mundo globalizado, de forma que o conhecimento dos nossos

expositores  contribuam  para  as  associações,  para  as  pessoas  que  estão  nos

acompanhando em casa, para as entidades que estão aprendendo mais um pouco.

Conhecimento é uma coisa que ninguém nos tirará. Podemos estar em um mundo

globalizado,  mas  isso  ninguém  nos  toma.  E  vocês  estão  aí,  de  forma  brilhante,

compartilhando todos esses anos de academia, a experiência no dia a dia com todos

nós.

Encerramento

A Sra.  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 logo mais, às 20 horas,

nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.
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ATA DA 21ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 18/6/2013

Às 14h12min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, Jayro

Lessa, Adalclever Lopes, Romel Anízio e Ulysses Gomes, 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 matéria constante da pauta e a discutir e votar

proposições da Comissão e comunica o recebimento da seguinte correspondência:

ofícios da Sra. Ana Luiza Müller, Diretora do Departamento de Apoio à Aquisição e à

Comercialização da Produção Familiar (substituta) do Ministério do Desenvolvimento

Social e Combate à Fome; e do FNDE (4.843); e de correspondência publicada no

“Diário do Legislativo”, na data mencionada entre parênteses: ofícios dos Srs. Paulo

Sérgio  Bomfim,  Diretor  do  Departamento  de  Gestão  Interna  do  Ministério  da

Integração Nacional (14/6/2013), e Marx Fernandes dos Santos, Gerente Regional da

CEF (2) (15/6/2013). A seguir comunica que termina no dia 27/6/2013 o prazo para o

recebimento de emendas ao Projeto de Lei nº 4.086/2013 - LDO-2013. Registra-se a

presença dos Deputados João Vítor Xavier e Lafayette de Andrada. 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

Complementar nº 16/2011 e o de Lei Ordinária nº 3.968/2013 são retirados da pauta,

atendendo-se a requerimento do Deputado Romel Anísio, aprovado pela Comissão.

Registra-se a presença do Deputado Sargento Rodrigues. Após discussão e votação,

são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela aprovação, no 2º turno, dos

Projetos de Lei  nºs 3.122/2012 (relator:  Deputado Adalclever Lopes) e 3.316/2012

(relator: Deputado Romel Anízio) na forma do vencido no 1º turno; e pela rejeição, do

Projeto de Lei nº 752/2011 (relator: Deputado Jayro Lessa). Na fase de discussão dos

pareceres dos relatores, Deputados Adalclever Lopes, que conclui pela aprovação, no

1º turno, do Projeto de Lei nº 2.331/2011 na forma do Substitutivo nº 3, e pela rejeição

dos Substitutivos nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, e nº 2, da Comissão
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de Segurança Pública; e Ulysses Gomes, que conclui pela aprovação, no 1º turno, do

Projeto  de  Lei  nº  3.367/2012  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  da  Comissão  de

Constituição e Justiça, o Presidente defere pedidos de vista do Deputado Lafayette

de Andrada. O Projeto de Lei nº 768/2011, no 1º turno, é convertido em diligência às

Secretarias de Estado de Planejamento e Gestão, e de Educação, atendendo-se a

requerimento do relator, Deputado Lafayette de Andrada, aprovado pela 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, 27 de junho de 2013.

Sebastião Costa, Presidente -  Antônio Carlos Arantes - Luiz Henrique - Glaycon

Franco.

ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR

NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 20/6/2013

Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados André Quintão,

Duarte Bechir e João Leite (substituindo o Deputado Fred Costa, por indicação da

Liderança do Bloco Transparência e Resultado), membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado André Quintão, 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 discutir  e votar proposições da Comissão e comunica o recebimento da

seguinte correspondência publicada no “Diário do Legislativo”, na data mencionada

entre  parênteses:  ofícios  da  Sra.  Maria  Cláudia  Peixoto  Almeida Paula,  Chefe de

Gabinete da Secretária de Estado da Educação, e do Sr. José Hilton Santos Almeida,

Presidente da Fundação Cultural Palmares (15/6/2013).  Passa-se à 3ª Fase da 2ª

Parte (Ordem do Dia),  compreendendo a discussão e votação de proposições da

Comissão.  Submetido  à  votação,  é  aprovado  requerimento  do  Deputado  André

Quintão em que solicita seja encaminhado ao advogado Sérgio da Silva Peçanha

manifestação de aplauso por sua posse como Desembargador do Tribunal Regional

de Trabalho - 3ª Região, pelo quinto constitucional, no dia 21/6/2013, desejando-lhe
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êxito na nova missão. 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 junho de 2013.

André Quintão, Presidente - Maria Tereza Lara - João Leite.

ATA DA 29ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

25/6/2013

Às 15h31min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Durval Ângelo e

Rogério  Correia,  membros  da  supracitada  Comissão.  Está  presente,  também,  o

Deputado 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. O Presidente informa que a reunião se destina a discutir

e  votar  proposições  da  Comissão,  e  logo  após,  comunica  que tendo  em  vista  a

presença dos Srs. Lucas Diz Simões, Defensor Público de Belo Horizonte; Beatriz

Cerqueira,  Presidente  da  CUT-MG;  Gianvano  Jannotti,  Professor  de  Medicina;

Leonardo  Grilo  de  Almeida,  Coordenador  da  Secretaria  de  Direitos  Humanos  da

Presidência;  Fábio  Reis  de  Nazareth,  Promotor  de  Justiça;  Sidnei  Souza,

Coordenador  do  Disque  100  da  Ouvidoria  de  Direitos  Humanos  da  Presidência;

Rodrigo Xavier da Silva, Ouvidor de Polícia e a Sra. Gabriela Souza Santos, membro

do Comitê dos Atingidos pela Copa -  Copac -, a Comissão irá ouvi-los acerca de

denúncias  de  violações  de  direitos  humanos  ocorridas  durante  as  manifestações

populares em Belo Horizonte. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da

reunião e convida-os a tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra aos

convidados, cada um por sua vez, para que façam as 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, 27 de junho de 2013.

Durval Ângelo, Presidente.
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.137/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

utilidade pública a Corporação Musical Lira Santo Antônio, com sede no Município de

Campos Altos.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  6/6/2013  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 4.137/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Corporação Musical Lira Santo Antônio, com sede no Município de Campos Altos.

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

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

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

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se  que  o  estatuto  constitutivo  da  instituição  determina,  no  art.  5º,  que  as

atividades de seus dirigentes, Conselheiros e associados não serão remuneradas; 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.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.137/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 25 de junho de 2013.
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Sebastião  Costa,  Presidente  -  Dalmo  Ribeiro  Silva,  relator  -  Gustavo Perrella  -

André Quintão - Duilio de Castro.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.003/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o Projeto de Lei nº 1.003/2011, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.450/2009, “dispõe sobre a instalação de vidro

protetor transparente sobre as gavetas dos alimentos expostos para consumo e dá

outras providências”.

Publicada no “Diário do Legislativo” no dia 8/4/2011, a proposição foi distribuída às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Saúde  e  de  Fiscalização  Financeira  e

Orçamentária.

Em cumprimento do disposto no art. 173, § 2°, do Regimento Interno, foi anexado à

proposição o Projeto de Lei n° 4.000/2013, de autoria do Deputado Leonardo Moreira,

que “determina a instalação de proteção transparente  nos balcões utilizados para

exposição de alimentos consumidos no sistema de autosserviço ou 'self-service'.”

Vem,  agora,  a  esta  Comissão  para  exame  preliminar  quanto  aos  aspectos  de

jurídico, constitucional e legal, nos termos do disposto no art. 188, combinado com o

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

Fundamentação

O projeto  em  exame torna obrigatória  a  instalação de vidro  transparente  sobre

gavetas, bandejas e qualquer tipo de acondicionamento de alimentos comercializados

por restaurantes, lanchonetes, churrascarias e similares, que utilizam o serviço “self

service” e por quilo.

Ressaltamos que o Projeto de Lei nº 3.450, apresentado em 2009, que deu origem

à proposição em análise, não foi analisado pela Comissão de Constituição e Justiça.

Passamos, então, à análise da matéria.

Primeiramente, esclarecemos que a Lei Federal nº 9.782, de 1999, que define o

Sistema Nacional  de  Vigilância  Sanitária  e  cria  a  Agência  Nacional  de  Vigilância

Sanitária -  Anvisa - ,  dispõe, em seu art.  2º,  inciso III,  que compete à União, no

âmbito  do  mencionado  sistema,  normatizar,  controlar  e  fiscalizar  produtos,
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substâncias e serviços de interesse para a saúde, competindo à Anvisa proceder à

implementação e à execução do disposto no citado inciso.

E, consoante o art. 2º do regulamento da Anvisa, aprovado pelo Decreto nº 3.029,

de 16/4/99, a Agência tem por finalidade promover a proteção da saúde da população

por  meio  do  controle  sanitário  da  produção  e  da  comercialização  de  produtos  e

serviços submetidos à vigilância sanitária, incumbindo-lhe, respeitada a legislação em

vigor, regulamentar, controlar e fiscalizar os produtos e serviços que envolvam risco à

saúde pública.

Com efeito, é importante mencionar a Resolução RDC nº 216, de 15/9/2004, da

Anvisa, a qual dispõe sobre o Regulamento Técnico de Boas Práticas para Serviços

de Alimentação.  Estabeleceu-se no item 4.10.1 da citada norma que as áreas de

exposição do alimento preparado e de consumação ou refeitório devem ser mantidas

organizadas  e  em  adequadas  condições  higiênico-sanitárias.  Ademais,  os

equipamentos, móveis e utensílios disponíveis nessas áreas devem ser compatíveis

com as atividades, em número suficiente e em adequado estado de conservação. O

item 4.10.4 prevê que o “equipamento de exposição do alimento preparado na área

de consumação deve dispor de barreiras de proteção que previnam a contaminação

do mesmo em decorrência da proximidade ou da ação do consumidor e de outras

fontes”.

A  Constituição  Federal,  em  seu  art.  5°,  XXXII,  estabeleceu  como  garantia

fundamental a promoção, por lei, da defesa do consumidor pelo Estado. No art. 170,

inciso V, previu que a ordem econômica deve ser guiada por vários princípios, entre

eles o da defesa do consumidor.

Atendendo  aos  mandamentos  constitucionais,  a  União  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.

É  importante  destacar  que,  apesar  de  a  União,  através  da  Anvisa,  ter  editado

normas gerais sobre o assunto, não há impedimento de que os Estados, no uso da

competência legislativa concorrente, que lhes foi outorgada pela Constituição Federal

no seu art.  24,  VIII,  estabeleçam normas suplementares de proteção e defesa do

consumidor que não conflitem com aquelas.
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Desse modo,  verifica-se  que a  proposição  em  análise  apenas  tem por  objetivo

tornar efetivos os direitos básicos dos consumidores, sem contrariar as normas gerais

estabelecidas sobre o assunto, razão pela qual entendemos que não existem óbices

para que ela tramite nesta Casa Legislativa.

Por  força da Decisão Normativa da Presidência n° 12,  de 2003,  esta Comissão

também  deve  se  manifestar  sobre  o  Projeto  de  Lei  n°  4.000/2013,  anexado  à

proposição. Sendo assim, informamos que os fundamentos anteriormente expostos

também a este se aplicam e que seu conteúdo já se encontra abrangido no Projeto de

Lei n° 1.003/2011.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 1.003/2011.

Sala das Comissões, 25 de junho de 2013.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  André  Quintão,  relator  -  Dalmo  Ribeiro  Silva  -

Gustavo Perrella - Duarte Bechir.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.217/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Bruno  Siqueira,  a  proposição  em  epígrafe  acrescenta

capítulo e artigos à Lei nº 12.666, de 4 /6/1997, que dispõe sobre a política estadual

de amparo ao idoso e dá outras providências.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo  de  16/7/2011,  a  matéria  foi  distribuída  às

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

Cabe  a  este  órgão  colegiado  analisar  a  proposição  ora  apresentada,

preliminarmente, quanto à juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos

do art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição visa inserir um capítulo à Lei nº 12.666, de 4/6/1997, que dispõe sobre

a política estadual de amparo ao idoso e dá outras providências, a fim de exigir que

os  estabelecimentos  que  prestam  atendimento  obrigatoriamente  diferenciado  e

preferencial a idosos informem essa obrigatoriedade em cartazes afixados em local
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visível.

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, defendendo a sua dignidade e bem-

estar. Nessa mesma linha, a Constituição mineira determinou ao Estado o dever de

promover condições que assegurem amparo à pessoa idosa no que respeite à sua

dignidade e bem-estar (art. 225).

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.

Embora  não  vislumbremos  óbices  de  natureza  constitucional  à  tramitação  da

matéria nesta Casa, cumpre-nos informar que em várias leis estaduais já consta o

comando  de  que  estabelecimentos  legalmente  obrigados  a  prestar  atendimento

diferenciado  e  preferencial  a  idosos  afixem  cartazes  em  local  visível  dando

publicidade a essa obrigatoriedade. É o caso da Lei nº 10.837, de 27/7/1992, que

dispõe sobre o atendimento prioritário às pessoas que menciona nas agências e nos

postos bancários estabelecidos no Estado; da Lei nº 12.054, de 9/1/1996, que torna

obrigatório o atendimento prioritário, nas repartições públicas do Estado, às pessoas

que menciona;  e da Lei nº  14.925, de 19/12/2003,  que dispõe sobre atendimento

prioritário nos estabelecimentos que menciona e dá outras providências.

Julgamos, entretanto, que ainda há muito a ser feito para garantir o atendimento

prioritário e diferenciado a idosos, objetivo essencial do projeto de lei em análise. Na

já mencionada Lei nº 12.054, de 1996, por exemplo, considera-se que a prioridade de

atendimento a idosos em repartições públicas deve ser concedida às pessoas com

mais de 65 anos de idade (art.1º, inciso II). Segundo o Estatuto do Idoso (Lei Federal

nº 10.741, de 1º/10/2003), entretanto, o atendimento prioritário destina-se às pessoas

com idade igual ou superior a 60 anos.

Dessa forma, apresentamos o Substitutivo nº 1, ao final deste parecer, alterando o

inciso II do art. 1º da Lei nº 12.054, de 1996, para assegurar ao idoso com idade igual

ou superior a 60 anos o atendimento prioritário nas repartições públicas, bem como a

publicidade desse direito em cartazes afixados em locais visíveis nessas repartições.
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Trata-se de dispositivo que inova o mundo jurídico e merece prosperar.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 2.217/2011 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera a redação do inciso II do art. 1º da Lei nº 12.054, de 9 de janeiro de 1996,

que torna obrigatório o atendimento prioritário, nas repartições públicas do Estado, às

pessoas que menciona.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º -  O inciso II do art. 1º da Lei nº 12.054, de 9 de janeiro de 1996, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º -  (…)

II -  pessoa com idade igual ou superior a sessenta anos;”.

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

Sala das Comissões, 25 de junho de 2013.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  André  Quintão,  relator  -  Dalmo  Ribeiro  Silva  -

Gustavo Perrella - Duarte Bechir.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.345/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, o Projeto de Lei nº 2.345/2011

“dispõe sobre a Comissão de Exames Especiais do Detran-MG”.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 25/8/2011, foi o projeto distribuído a esta

Comissão  para  receber  parecer  quanto  aos  aspectos  de  sua  juridicidade,

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

III, "a", do Regimento Interno.

Em cumprimento do disposto no art. 173, § 2°, do Regimento Interno, foi anexada à

proposição o Projeto de Lei n° 3.808/2013, de autoria do Deputado Ulysses Gomes,

que “dispõe sobre a realização de exame de aptidão física e mental do candidato

portador de deficiência física”.
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Fundamentação

O projeto de lei em exame visa, nos termos de seu art. 1º, a determinar a instalação

de uma comissão de exames especiais do Departamento de Trânsito de Minas Gerais

-  Detran-MG -  para realização do processo de habilitação de condutor de veículo

automotor com deficiência física, em cada uma das cidades-sede das regionais da

Polícia Civil.

Em seu art. 2º, dispõe que, no caso de comprovada insuficiência de demanda por

exames iniciais em uma cidade-sede ou por justificada necessidade de racionalização

dos serviços, o Detran-MG poderá extinguir ou deixar de instalar a referida Comissão,

transferindo  suas  atribuições  para  a  comissão  instalada  em  cidade-sede  que  se

localize a não mais de 150 quilômetros de distância.

Passamos à análise da proposição.

Primeiramente, ressaltamos que a Constituição da República de 1988 dispõe em

seu art. 23, II, que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal

e dos Municípios cuidar da proteção e garantia das pessoas com deficiência. Além

disso, em seu art. 24, XIV, estabelece que compete à União, aos Estados e ao Distrito

Federal legislar concorrentemente sobre proteção e integração social  das pessoas

com deficiência.

Nesse diapasão, o projeto em exame visa garantir às pessoas com deficiência a

realização  de  todo  o  procedimento  de  habilitação  sem  a  necessidade  de

deslocamento a Belo Horizonte, o que, segundo o autor, cria dificuldades e traduz um

tratamento desigual entre cidadãos.

Não  obstante  o  mérito  da  iniciativa,  a  proposição  incorre  em  vícios  de  ordem

jurídica que inviabilizam sua tramitação nesta Casa.

É importante destacar que, nos termos do art.  22, II,  da Lei nº 9.503, de 23 de

setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro -  CTB - , compete aos

órgãos ou entidades executivos de  trânsito dos Estados e do Distrito  Federal,  no

âmbito de sua circunscrição, realizar, fiscalizar e controlar o processo de formação,

aperfeiçoamento, reciclagem e suspensão de condutores, expedir e cassar Licença

de  Aprendizagem,  Permissão  para  Dirigir  e  Carteira  Nacional  de  Habilitação,

mediante delegação do órgão federal competente.
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Ademais, nos termos do art. 140 do CTB, a habilitação para conduzir veículo será

apurada por meio de exames que deverão ser realizados junto ao órgão ou entidade

executivos do Estado ou do Distrito Federal. Por sua vez, o art. 141 dispõe que o

processo de habilitação, as normas relativas à aprendizagem para conduzir veículos

automotores  e  elétricos  e  à  autorização  para  conduzir  ciclomotores  serão

regulamentados pelo Conselho Nacional de Trânsito -  Contran.

Segundo o art. 21 da Resolução do Contran nº 168, de 14 de dezembro de 2004, “o

Exame  de  Direção  Veicular  para  candidato  portador  de  deficiência  física  será

considerado prova especializada e deverá ser avaliado por uma comissão especial,

integrada por, no mínimo, um examinador de trânsito, um médico perito examinador e

um membro indicado pelo Conselho Estadual de Trânsito -  Cetran ou Conselho de

Trânsito do Distrito Federal - Contradife, conforme dispõe o inciso VI do art. 14 do

CTB”.

No âmbito do Estado, as funções relativas à habilitação de condutores competem à

Polícia Civil, órgão autônomo subordinado diretamente ao Governador, nos termos do

art. 29, II, “g”, da Lei Delegada nº 180, de 20 de janeiro de 2011. O referido órgão

realiza tais funções por meio do Detran-MG.

Assim,  para  a  implementação  da  medida  em  análise,  serão  necessários  a

estruturação de órgão integrante do Poder Executivo para o atendimento da nova

imposição legal bem como a contratação e o treinamento de pessoal especializado,

além da realização de outros atos inerentes ao processo.

Por  conta  disso,  a  proposição  passa  a  ser  de  iniciativa  legislativa  privativa  do

Governador do Estado. Com efeito, proposta parlamentar nesse âmbito acabaria por

violar  as  regras  do  art.  66,  inciso  III,  alínea “e”,  da  Constituição do Estado,  que

reserva ao Chefe do Executivo a iniciativa da apresentação de projeto de lei que trate

da  criação,  estruturação  e  extinção  de  Secretaria  de  Estado,  órgão  autônomo e

entidade da administração direta desse Poder.

Para a implementação da proposta em análise, será necessária a prática de atos

eminentemente administrativos, o que é atribuição típica do Executivo. A verificação

da exequibilidade da medida frente aos aspectos práticos e às peculiaridades que

envolvem  a  prestação  de  tais  serviços  também  deve  ser  realizada  pelo  Poder
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Executivo, já que ele é o responsável pela execução de tais atividades.

No tocante  a  esse aspecto,  cumpre  observar  que o  art.  90,  inciso  II,  da  Carta

Estadual  estabelece  que  cabe  ao  Governador  do  Estado,  auxiliado  por  seus

Secretários,  exercer  a direção superior  do  Poder  Executivo,  o  que envolve,  entre

outras  atribuições,  avaliar  a  conveniência  e  a  oportunidade da implementação de

determinada medida. Para tanto, deve-se ter em conta as prioridades políticas, os

fatores  técnicos,  o  planejamento  administrativo  estabelecido  para  a  área  e  os

interesses da comunidade.

Por tais razões, a proposta em exame provoca ingerência do Poder Legislativo na

esfera de atividades do Poder Executivo, em ofensa ao princípio da separação dos

Poderes, previsto no art. 2º da Constituição da República de 1988.

Ademais, implicações relativas ao disposto no art. 16 da Lei Complementar 101, de

4 de maio de 2000, devem ser mencionadas. Tal dispositivo estatui que a criação, a

expansão ou o aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da

despesa  será  acompanhado  de  estimativa  do  impacto  orçamentário-financeiro  no

exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes e de declaração do

ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira

com a Lei Orçamentária Anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a Lei

de Diretrizes Orçamentárias, o que não se verifica no caso em tela.

Por outro lado, para que o projeto não incorra nos vícios apontados e tendo em

vista o objetivo da proposição, entendemos ser possível a inserção de dispositivo com

a previsão de que o Estado adotará medidas para facilitar o acesso das pessoas com

deficiência  aos  exames  para  habilitação.  Dessa  forma,  não  há  ingerência  do

Legislativo nas atividades do Poder Executivo, que poderá eleger a melhor forma de

promover o acesso desse público à Comissão de Exames Especiais, de acordo com

as disponibilidades financeiras e orçamentárias do Estado.

Por  força da Decisão Normativa da Presidência n° 12,  de 2003,  esta Comissão

também  deve  manifestar-se  sobre  o  Projeto  de  Lei  n°  3.808/2013,  anexado  à

proposição. Sendo assim, ressaltamos que se aplicam ao referido projeto os mesmos

argumentos expendidos com relação ao projeto principal,  por  tratarem de matéria

semelhante.
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Conclusão

Pelas  razões  expostas,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.345/2011 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir

redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Acrescenta dispositivo à Lei nº 12.032, de 21 de dezembro de 1995, que altera e

revigora dispositivos relativos à Taxa de Segurança Pública 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.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º -  Fica acrescentado ao art. 6º da Lei nº 12.032, de 21 de dezembro de 1995,

o seguinte parágrafo único:

“Art. 6º -  (...)

Parágrafo único -  O Estado adotará medidas para facilitar o acesso de pessoas

com deficiência, de todas as regiões do Estado, à Comissão de Exames Especiais do

Detran-MG para a realização de exames do processo de habilitação de condutor de

veículo automotor.”.

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

Sala das Comissões, 25 de junho de 2013.

Sebastião Costa, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Duarte Bechir - André

Quintão - Gustavo Perrella.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.041/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Arlen Santiago, o projeto de lei em epígrafe estabelece que

“fica assegurado às farmácias e às  drogarias  o direito  de manter  ao alcance dos

usuários medicamentos isentos de prescrição médica”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  31/3/12,  o  projeto  foi  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Defesa do Consumidor e do Contribuinte

para receber parecer.

Preliminarmente,  cumpre a esta Comissão o exame preliminar  dos aspectos de
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juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição, nos termos do art. 102,

III, “a”, combinado com o art. 188, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição tem por escopo assegurar às farmácias e às drogarias do Estado de

Minas Gerais  o  direito  de  organizar  em área de circulação comum,  expostos  em

autosserviço e ao alcance direto do consumidor, todos os medicamentos isentos de

prescrição médica, tais como: analgésicos, antitérmicos, complementos vitamínicos e

antiácidos.

A Agência  Nacional  de  Vigilância  Sanitária  do  Ministério  da  Saúde  -   Anvisa  -

baixou a Resolução nº 41, de 26 de julho de 2012, que altera a Resolução nº 44, de

17 de agosto de 2009, que dispõe sobre boas práticas farmacêuticas para o controle

sanitário do funcionamento, da dispensação e da comercialização de produtos e da

prestação  de  serviços  farmacêuticos  em  farmácias  e  drogarias  e  dá  outras

providências, e revoga a Instrução Normativa nª 10, de 17 de agosto de 2009.

Com efeito, a Resolução nº 44, de 2009, determinava que os medicamentos isentos

de  prescrição  fossem posicionados  atrás  do  balcão,  com o  objetivo  de  reduzir  a

automedicação e evitar o uso irracional de medicamentos pela população.

Ocorre que a resolução citada foi amplamente questionada pelo setor produtivo e

rendeu à Anvisa cerca de 70 processos judiciais, conforme informação prestada no

“site” da referida Agência.

De  acordo  com  o  estudo  apresentado  por  um  grupo  de  trabalho  da  Anvisa,  a

Resolução  nº  44,  agora  alterada,  não  contribuiu  para  reduzir  o  número  de

intoxicações no País. Esse estudo apontou também para uma maior concentração de

mercado, evidenciando o predomínio da prática da “empurroterapia” com prejuízo ao

direito de escolha do consumidor no momento da compra desses produtos.

Após uma consulta pública realizada em abril de 2012 e com base nas evidências

de que a Resolução nº  44,  de 2009,  no que diz respeito ao posicionamento dos

medicamentos  isentos  de  prescrição,  não  trouxe  benefícios  ao  consumidor,  a

Diretoria Colegiada da Anvisa decidiu alterar a norma e permitir que os medicamentos

de  venda  livre  sejam  posicionados  ao  alcance  do  consumidor  nas  gôndolas  das

farmácias e drogarias do País.
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Isso  posto,  de  acordo com a  Resolução  nº  41,  de  2012,  o  §  2º  do  art.  40  da

Resolução  da  Diretoria  Colegiada  nº  44/2009  passou  a  vigorar  com  a  seguinte

redação:

“Art. 40 -  (…)

§ 2º -  Os medicamentos isentos de prescrição poderão permanecer ao alcance dos

usuários para obtenção por meio de autosserviço no estabelecimento”.

A Constituição da República insere na órbita da competência concorrente da União,

dos Estados e do Distrito Federal a edição de normas que dizem respeito à proteção

à saúde e à defesa do consumidor.

A Assembleia Legislativa, por sua vez, encontra-se habilitada para dispor sobre a

matéria, em consonância com o preceito constante do art. 61, XVIII, da Constituição

do Estado.

Ressalte-se,  por  oportuno,  que  outros  aspectos,  de  natureza  técnica,  serão

analisados pela Comissão de mérito competente.

Finalmente, no intuito de aprimorar o texto do art. 1º, apresentamos a Emenda nº 1

na conclusão deste parecer.

Conclusão

Concluímos, pois, pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto de

Lei nº .3.041/2012 com a Emenda nº 1, redigida a seguir.

EMENDA Nº 1

No art. 1º substitua-se a expressão “todos os medicamentos isentos de prescrição

médica, tais como: analgésicos, antitérmicos, complementos vitamínicos e antiácidos”

pela expressão “medicamentos isentos de prescrição médica.”.

Sala das Comissões, 25 de junho de 2013.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  André  Quintão,  relator  -  Duarte  Bechir  -  Gustavo

Perrella - Dalmo Ribeiro Silva.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.649/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Governador do Estado, a proposição em epígrafe, encaminhada por

meio  da  Mensagem  nº  346/2012,  estabelece  os  limites  do  Monumento  Natural
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Estadual  Pico  do  Ibituruna,  no  Município  de  Governador  Valadares,  e  dá  outras

providências.

Publicada no  “Diário  do  Legislativo”  de  15/12/2012,  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

A proposição em exame estabelece os limites geográficos do Monumento Natural

Estadual Pico do Ibituruna, em cumprimento ao disposto no § 1º do art. 84 do Ato das

Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado (art. 1º).

O  art.  2º  do  projeto  estabelece  a  área  e  o  perímetro  do  monumento  natural  -

conforme  limites,  medidas  e  confrontações  descritas  no  inciso  I  do  Anexo  -  ,

determinando,  ainda,  sua  integração  ao  Sistema  Nacional  de  Unidades  de

Conservação da Natureza -  Snuc.

Prevê, também, que os terrenos e benfeitorias constantes nos limites previstos no

inciso  I  do  Anexo,  cujo  uso  da  propriedade  seja  incompatível  com  as  condições

propostas pelo órgão responsável pela administração da unidade,  serão objeto de

declaração de utilidade pública e de interesse social, para fins de desapropriação de

pleno domínio pelo poder público, cabendo à Advocacia Geral do Estado -  AGE -

promover as desapropriações, na forma do Decreto-Lei Federal nº 3.365, de 1941

(art. 3º).

Por fim, estabelece a proposição que compete ao Instituto Estadual de Florestas -

IEF  -   administrar  o  Monumento  Natural  Estadual  Pico  do  Ibituruna  bem  como

constituir  o  seu  Conselho  Consultivo,  no  prazo  de  cento  e  oitenta  dias  após  a

publicação da lei (art. 4º).

O Governador do Estado justifica a apresentação do projeto de lei com base em

que  “a  área  do  Pico  do  Ibituruna  representa  grande  importância  paisagística  e

ambiental para os habitantes da região do Vale do Rio Doce e foi elevada à categoria

de Monumento Natural  pela Constituição Estadual  de 1989”.  Afirma,  ainda,  que a
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proposição encaminhada “cumpre, assim, com o disposto no § 1º do art. 84 do Ato

das  Disposições  Constitucionais  Transitórias,  que  atribui  à  lei  a  demarcação  e

definição dos limites da referida unidade de conservação”.

Registramos  que  foram  anexados  à  proposição,  entre  outros,  os  seguintes

documentos: “Proposta de criação do Monumento Natural Estadual Pico da Ibituruna”,

do IEF; “Nota Técnica para criação do Monumento Natural Estadual Pico da Ibituruna

em  Governador  Valadares”,  da  Gerência  de  Criação  e  Implantação  de  Áreas

Protegidas  da  Diretoria  de  Áreas  Protegidas  do  IEF;  e  “Ata  da  Reunião  de

esclarecimento  público  para  criação  do  Monumento  Natural  Estadual  do  Pico  da

Ibituruna”.

Dessarte, podemos reputar formalmente cumprida a exigência do § 2o do art. 22 da

Lei Federal nº 9.985, de 2000, que “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”.

Isso posto, observamos que a matéria constante na proposição em análise não se

insere  no  âmbito  daquelas  de  iniciativa  privativa  a  que  se  refere  o  art.  66  da

Constituição  do  Estado,  razão  pela  qual  a  iniciativa  legislativa,  nesse  caso,  é

facultada ao Governador, nos termos do art. 65 do referido diploma.

A matéria em questão encontra-se no âmbito da legislação concorrente, por dizer

respeito à conservação da natureza, à defesa dos recursos naturais e à proteção do

meio ambiente, nos termos do disposto no inciso VIII do art. 24 e no inciso III do § 1º

do art. 225 da Constituição da República e na alínea “f” do inciso XV do art. 10 da

Constituição do Estado.

Nesse  contexto,  a  Constituição  mineira  determinou,  no  art.  84  do  Ato  das

Disposições Constitucionais Transitórias, o tombamento, para fins de conservação, e

a declaração de monumentos naturais dos picos do Itabirito ou do Itabira, do Ibituruna

e do Itambé e as serras do Caraça, da Piedade, de Ibitipoca, do Cabral e, no planalto

de Poços de Caldas, a de São Domingos. Por sua vez, o § 1º do dispositivo em

referência estabelece que o Estado providenciará a demarcação das unidades de

conservação de que trata este artigo, cujos limites serão definidos em lei.

O projeto de lei sob exame cumpre, assim, o comando constitucional ao estabelecer
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os limites geográficos do Monumento Natural Estadual Pico do Ibituruna, conforme

limites, medidas e confrontações descritos no inciso I do seu Anexo. Com a Emenda

nº  1,  além  de  especificarmos  isso,  corrigimos  erro  material  que  identificamos  na

descrição da área e do perímetro da unidade.

Por  outro  lado,  no  inciso  II  do  Anexo  são  definidos  os  limites,  medidas  e

confrontações da zona de amortecimento da unidade de conservação, de acordo com

o disposto no art. 25 da Lei Federal nº 9.985, de 2000. Entendemos, porém, que essa

zona  deve  ser  estabelecida  no  corpo  normativo  da  proposição  -   sob  pena  de

inocuidade da descrição constante no  Anexo -  ,  o  que promovemos  por  meio  da

Emenda nº 2.

Ademais, tendo em vista o disposto no Decreto nº 22.662, de 1983 -  que “define

como de proteção especial, para preservação de mananciais e do patrimônio histórico

e paisagístico, área de terreno situada no pico do Ibituruna, Município de Governador

Valadares” - , observamos que a proposição sob exame faz cumprir ainda o disposto

no art.  55 da citada Lei do Snuc, segundo o qual “as unidades de conservação e

áreas protegidas criadas com base nas legislações anteriores e que não pertençam

às categorias previstas nesta Lei serão reavaliadas, no todo ou em parte, (…) com o

objetivo de definir  sua destinação com base na categoria e função para as quais

foram criadas (...)”.

Além disso, a proposição apresentada integra o Monumento Natural Estadual Pico

do  Ibituruna  ao  Snuc,  constituído  pelo  conjunto  das  unidades  de  conservação

federais,  estaduais  e  municipais,  conforme  o  disposto  na  referida  Lei  Federal  nº

9.985, de 2000. Não obstante isso, de acordo com o art. 25 da Lei nº 14.309, de

2002,  o  monumento  natural  passa  a  integrar  também  o  Sistema  Estadual  de

Unidades de Conservação -  Seuc.

A Lei  do  Snuc  estabelece  que  o  monumento  natural  consiste  em  categoria  de

unidade de conservação integrante do grupo das Unidades de Proteção Integral, na

forma  de  seu  art.  8º,  tendo  por  objetivo  básico  preservar  sítios  naturais  raros,

singulares ou de grande beleza cênica  (art.  12),  em compatibilidade,  pois,  com a

justificativa apresentada pelo Governador do Estado.

Destacamos, por fim, que o “caput” do art. 3º do projeto em tela compatibiliza-se
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com o disposto no §2º do art. 12 da Lei Federal nº 9.985, de 2000, o qual averba que,

havendo incompatibilidade entre os objetivos da área e as atividades privadas ou não

havendo aquiescência do proprietário às condições propostas pelo órgão responsável

pela administração da unidade para a coexistência do monumento natural com o uso

da propriedade, a área deve ser desapropriada, de acordo com o que dispõe a lei.

Quanto ao parágrafo único, porém, não seria o caso, tecnicamente, de autorizar a

Advocacia  Geral  do Estado a promover  as  desapropriações,  senão de atribuir-lhe

competência para tanto, pelo que apresentamos ainda a Emenda nº 3 à proposição

examinada.

Conclusão

Pelas  razões  expostas,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade do Projeto de Lei  nº  3.649/2012 com as Emendas nºs 1 a 3, a seguir

redigidas.

EMENDA Nº 1

Dê-se aos arts. 1º e 2º do projeto a seguinte redação:

“Art.  1º  -   Ficam  estabelecidos  por  esta  lei  os  limites  do  Monumento  Natural

Estadual  Pico do Ibituruna, localizado no Município  de Governador  Valadares, em

cumprimento ao disposto no § 1º do art. 84 do Ato das Disposições Constitucionais

Transitórias da Constituição do Estado.

Parágrafo  único  -   O  Monumento  Natural  Estadual  Pico  do  Ibituruna  passa  a

integrar o Sistema Estadual de Unidades de Conservação -  Seuc -  e o Sistema

Nacional de Unidades de Conservação da Natureza -  Snuc.

Art. 2º -  Os limites, medidas e confrontações do Monumento Natural Estadual Pico

do Ibituruna, com área de 1.076,2111ha (mil e setenta e seis hectares vinte um ares e

onze centiares) e perímetro de 18.476,02m (dezoito mil quatrocentos e setenta e seis

metros  e dois  centímetros),  são os definidos no memorial  descritivo  constante no

inciso I do Anexo desta lei.”.

EMENDA Nº 2

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

“Art.  … -   Fica  estabelecida  a  zona  de  amortecimento  do  Monumento  Natural

Estadual Pico do Ibituruna, de acordo com o disposto no art. 25 da Lei Federal nº
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9.985, de 18 de julho de 2000.

Parágrafo único -  Os limites, medidas e confrontações da zona de amortecimento

do Monumento Natural Estadual Pico do Ibituruna, com área de 6.057,4929ha (seis

mil e cinquenta e sete hectares, quarenta e nove ares e vinte e nove centiares) e

perímetro  de 60.089,76m (sessenta mil  e  oitenta  e nove metros  e setenta  e  seis

centímetros), são os definidos no memorial descritivo constante no inciso II do Anexo

desta lei.”.

EMENDA Nº 3

Dê-se ao parágrafo único do art. 3º do projeto a seguinte redação:

“Art. 3º -  (…)

Parágrafo único -  Compete à Advocacia Geral do Estado -  AGE -  promover as

desapropriações de que trata o “caput”, podendo, para efeito de imissão na posse,

alegar urgência, de acordo com o disposto no art. 15 do Decreto-Lei Federal nº 3.365,

de 21 de junho de 1941.”.

Sala das Comissões, 25 de junho de 2013.

Sebastião Costa, Presidente e relator - Duilio de Castro - Duarte Bechir - André

Quintão - Dalmo Ribeiro Silva.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 27/6/2013, a seguinte comunicação:

Do Deputado Duarte Bechir,  notificando o  falecimento  do Sr.  Alfonso Velásquez

Begazo, ocorrido em 26/6/2013, em Baependi. (- Ciente. Oficie-se.)
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